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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Eixample
Höger, Barcelona
Ny utveckling av 29 lyxfastigheter på Avinguda Diagonal, i en byggnad från 1930-talet
med en vacker fasad. Utvecklingen erbjuder två lägenheter med 3 sovrum på första
våningen med terrasser, tolv lägenheter med 3 sovrum med utsikt över innergården,
fjorton lägenheter med 2 sovrum med balkonger och utsikt över La Sagrada Familia
och 1 duplexvåning med terrasser.
Byggnaden, som för närvarande håller på att renoveras, har en elegant marmorlobby
med conciergeservice och gynnas av parkering och hiss.
Avancerad teknik och design går hand i hand med autentisk 1930-tals charm tack vare
de noggrant återställda taklisterna och träfönsterramar, parkettgolv, eleganta
marmorbadrum och Bulthaup-kök.
Och för att komplettera dessa perfekta hem ger en sensationell gemensam terrass
med vattenfunktioner en idyllisk plats att njuta av utsikten över hela staden, vare sig
det är dag eller natt.
slingor
Utmärkt läge på Avinguda Diagonal
Egenskaper med 2 och 3 sovrum
Lyxiga moderna ytor kombinerade med återställda periodfunktioner
Parkeringsmöjligheter
Concierge service
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Havsutsikt, Utsikt över bergen, Terrass,
Portvakt, Hiss, , Högt i tak, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Parkett, Tidstypisk karaktär,
Gemensam terrass, Parkering, Balkong,
Chill out plats, Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Nybyggd, Öppen spis,
Renoverad, Service-hiss, Uppvärmning,
Utrustat kök, Utsikt, Walk-in closet
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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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