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ÖVERBLICK

Utmärkt och ljus lägenhet med 1 sovrum,
kvalitetsutrustning. Finca Moderna med portier i Turo'
Park

Våning till salu ligger bredvid Turó Park och Avenida Pau Casals i den övre delen av
Barcelona. Fincaen har totalt sex våningar och har fem våningar per våning, detta är
på femte våningen.

Lägenhet med en yta på 58 m2 fördelat på en reception som ger tillgång till en stor
uteservering, ett badrum, ett fullt utrustat fristående kök och ett dubbelrum med
inbyggd garderob.

Calle Mestre Nicolau ligger i stadsdelen Sarrià-Sant Gervasi, ett av de mest utvalda
bostadsområdena i Barcelona. På grund av dess närhet till Avenida Diagonal gränsar
det till Eixample Barcelona, ett exempel på stadsdesign som innehåller stadens
huvudsakliga kommersiella artärer, som Passeig de Gracià och Rambla Catalunya.

Lägenhet till salu belägen intill Turó Park och Avenida Pau Casals i det övre området
av Barcelona. Gården har totalt sex våningar och har fem våningar per våning, detta
på femte våningen. Lägenhet med en yta på 58 m2 fördelad i en hall som ger tillgång
till en stor uteservering, ett badrum, ett fullt utrustat fristående kök och ett
dubbelrum med inbyggd garderob. Gatan Mestre Nicolau ligger i stadsdelen Sarrià-
Sant Gervasi, ett av Barcelonas mest exklusiva bostadsområden. På grund av dess
närhet till Avenida Diagonal gränsar den till Eixample Barcelones, ett exempel på
stadsdesign som innehåller stadens huvudsakliga kommersiella artärer som Passeig
de Gracià och Rambla Catalunya.

lucasfox.se/go/bcn8739

Naturligt ljus, Gemensam terrass,
Service-hiss, Nära internationella skolor,
I behov av renovering , 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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