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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Gràcia,
Barcelona

Denna helt nya bostadsutveckling i Barcelona erbjuder en fantastisk samling av 3 och
4 sovrum duplex lägenheter och 3-rums radhus. Beläget på Carrer de Còrsega i
Barcelonas charmiga stadsdel Gràcia, nära Passeig de Sant Joan och Avinguda
Diagonal, är bostaden perfekt beläget för att njuta av allt som staden har att erbjuda.

Invånarna har tillgång till utmärkta gemensamma utrymmen, inklusive den
fantastiska takpoolen, från vilken de allra bästa utsikten över Barcelona kan avnjutas.
Tre och fyra sovrum duplex lägenheter är tillgängliga, varav några har en terrass. De
3-rumslägenheterna är fördelade på 2 våningar och en källare med privat parkering
för 2 bilar, husen har också bottenvåningen terrasser, idealisk för att göra det mesta
av det avundsvärt klimatet.

Varje fastighet har vacker modern inredning och är utrustad med toppmoderna
apparater och inredning med varumärken som Bosch, Technal, Santos, Roca och
Silestone. Utformningen av de använda egenskaperna och materialen har valts
noggrant för att främja komfort och elegans: vackra, lyxiga hem i centrum.

slingor

Utmärkt läge i Gràcia, nära Passeig de Sant Joan och Avinguda Diagonal
3 och 4 sovrum duplex lägenheter och radhus tillgängliga
Gemensam takpool med fantastisk utsikt över staden
Vissa enheter med terrasser och privat parkering
Finaste kvalitetsmaterial, ytbehandlingar och apparater

lucasfox.se/go/corsega-gracia

OBJEKT I DENNA NYBYGGNATION

Fastighetstyp Status Våning Distribution Boyta:

Lägenhet Såld Våning 0 3 Sovrum 3 Badrum 279m², Terrass 38m²
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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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