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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Gràcia,
Barcelona

Denna ståtliga byggnad från sekelskiftet med flera lägenheter till salu och renovering
ligger på huvudgatan i stadsdelen Gracia, Gran de Gracia, omgiven av affärer,
restauranger och alla andra tjänster.

Lägenheterna och takvåningen kräver fullständig renovering och har stor potential
med flera layoutalternativ och attraktiva periodfunktioner som originalgolv och högt i
tak med gipslister.

Storlekarna sträcker sig från 1-4 sovrum och den perfekta utformningen skulle
erbjuda vardagsrum med utsikt över Gran de Gracia med små balkonger och
sovrummen med utsikt över den inre blockets uteplats. Den huvudsakliga våningen
och takvåningen har generösa privata terrasser och alla egenskaperna har gott om
naturligt ljus.

I priset för fastigheterna ingår reparation av små sprickor i den bakre fasaden,
installation av en hiss, den elektriska installationen i den gemensamma trappan och
en TV-antenn. Detta kommer att genomföras 2020.

Idealisk för permanent eller andra bostad eller som en lukrativ hyresinvestering.

lucasfox.se/go/grandegracia-apartments

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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