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825 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 2 Sovrum med 50m² terrass till salu i Diagonal Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Diagonal Mar »  08019
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ÖVERBLICK

Spektakulär lägenhet på bottenvåningen i en av de mest
emblematiska fastigheterna i Diagonal Mar, med två
sovrum och en 50 m2 terrass ansluten till de
gemensamma utrymmena.

Till salu spektakulär lägenhet på bottenvåningen med en 50 m2 terrass

Denna lägenhet till salu ligger på Illa del Llac, en av de mest emblematiska
egendomarna i området, eftersom den ligger intill havet och köpcentret Diagonal
Mar, ett exceptionellt läge med bra förbindelser.

Bostadskomplexet har alla nödvändiga tjänster, såsom: utomhuspooler, gym,
multifunktionsområde för möten eller fester, barnområde, paddeltennisbanor eller
24-timmars bevakning. Kort sagt, en plats där vi hittar allt som behövs för vardagen
och en hälsosam livsstil.

Specifikt är detta golv det mest bekväma, eftersom det har tillgång till alla dessa
gemensamma utrymmen. Dessutom har den en spektakulär 50 m2 terrass ansluten
direkt till centrum av komplexet där faciliteterna finns.

Tack vare sitt lugn förmedlar huset en känsla av evig sommar, eftersom det ligger
intill de gemensamma ytorna bort från asfalt och bilar. Å andra sidan erbjuder den
stor komfort tack vare sin direkta, snabba och bekväma tillgång till allt du behöver.

Lägenheten har ca 80 m2 invändig yta fördelat på två stora dubbelrum, ett komplett
badrum, grovkök och ett rymligt vardagsrum/matsal med öppet kök.

Alla rum kommunicerar direkt med terrassen, så de njuter av mycket naturligt ljus.

Kort sagt representerar denna lägenhet en unik möjlighet.

Tveka inte att kontakta Lucas Fox för att besöka den.

lucasfox.se/go/bcn39813

Terrass, Swimming pool, Portvakt, Gym,
Hiss, Padel-bana, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tjänsteentré,
Säkerhet, Rullstolar, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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