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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i
Esplugues, Barcelona

Dessa lyxhus finns i fem toppmoderna byggnader på över en hektar privat mark i
Espluges, Barcelona. På den säkra, gated gemensamma tomten hittar vi pooler, sola
områden, grönområden och en padeltennisbana medan det inre gemensamma
området erbjuder en vacker inomhuspool, ett gym och en mötesklubb. Dessutom har
byggnaderna intelligent byggteknik, 24-timmars säkerhet och en conciergetjänst för
fullständig sinnesro.

Ett unikt inslag i dessa nybyggnadsfastigheter är mångsidigheten som ägarna får att
välja storlek, layout och inredning på sitt nya hem. Fastigheterna varierar i storlek
från 110 m² till 235 m² och inkluderar trädgårdsvåningar på bottenvåningen,
lägenheter och takvåningar med terrasser, med 1-6 sovrum vardera. Varje lägenhet
säljs tillsammans med 2 parkeringsplatser och ett förråd. Invånarna kan njuta av
söderläge med utsikt över Montjuic och Barcelona.

Kontakta oss för mer information.

Höjdpunkter:

Gated community med gemensamma faciliteter
Trädgårdslägenheter, lägenheter och takvåningar med terrasser
Möjlighet att skräddarsy ditt nya hem
Parkeringsplatser och förråd

lucasfox.se/go/diagonalt

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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