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Pris vid förfrågan Takvåning - Såld
Nybyggd takvåning med 4 Sovrum med 70m² terrass till salu i Eixample Vänster
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08007
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ÖVERBLICK

Sensationell ny penthouse duplex med 4 sovrum, 4
badrum, eleganta moderna interiörer och terrasser med
fantastisk utsikt över staden, i en fantastisk ny utveckling
i Eixample distriktet av staden.

Åttonde våningen duplex takvåning på 170 m² i en ny utveckling i en imponerande
byggnad med 8 våningar på hörnet av Gran Via de Corts Catalanes och Carrer Balmes,
i Eixample-distriktet i Barcelona.

Denna speciella fastighet ståtar med 3 avundsvärt terrasser med dramatisk djup
utsikt över staden Barcelona och bortom.

Rikligt naturligt ljus och lugn kan uppskattas här tack vare platsen på en hög våning i
byggnaden. Det helrenoverade interiören med smakfull inredning lyx och komfort i
hjärtat av staden.

Vid ankomsten hittar vi vardagsrummet med tillgång till en terrass, det fullt
utrustade köket, 3 sovrum och 3 badrum. Två av dessa sovrum har tillgång till en
annan terrass. På övervåningen hittar vi det underbara sovrummet med eget badrum
och egen terrass.

Och vad bättre än ett besök på det gemensamma gym och spa med bastu och en pool
med hydromassage vattenstrålar för att ge det perfekta slutet på en lång dag i
staden.

Ren elegans och lyx i en takvåning av denna framstående utveckling.

Målningarna på displayen i lägenheten tillhör konstkonstgalleriet Art Ramón,
kontakta oss för mer information.

slingor

Otroligt utsikt över berget, havet, universitetet och Passeig de Gracia
High-end avslutas med Bulthaup Kitchen & Gaggenau / Neff apparater
Spa och gym i byggnaden
10 års byggförsäkring
Bankgarantiutveckling
På detta stadium kan layout diskuteras (sovrum)

lucasfox.se/go/bcn7219

Terrass, Inomhuspool, Gym, Hiss,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet, Renoverad,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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Högt utbyte

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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