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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Poble
Sec, Barcelona

Denna utmärkta nya utveckling i Poble Sec presenterar ett urval av vackra hem i en
totalrenoverad periodbyggnad med hiss och rikligt naturligt ljus.

Lägenheterna, som mäter från 74 till 84 m² och erbjuder 2-3 sovrum och 2 badrum,
har noggrant utformats för att kombinera originalfunktioner med moderna finish.
Periodens funktioner inkluderar högt i tak med katalanska volt och utsatta
tegelstenar medan moderna ytor som trägolv, marmorplattor och duschbrickor i
badrummen, Bosch köksapparater och Grohe-kranar har införlivats med fantastiska
resultat.

Poble Sec är ett nytt fashionabelt område i staden och är i hög efterfrågan tack vare
dess närhet till både det historiska centrum och havet, det perfekta området för att
njuta av allt som Barcelona har att erbjuda. Dessutom, med Montjuic bara en
promenad bort, kan invånarna njuta av detta fantastiska gröna utrymme på sina
dörrar.

Kontakta oss för mer information om dessa nya högkvalitativa lägenheter i Poble Sec.
Idealisk som en investering eller som en huvudsaklig bostad.

slingor

Vackra 2-3 sovrum hem
Periodens funktioner kombinerat med moderna ytor av finaste kvalitet
Fullt renoverad byggnad
Fantastiskt läge i Poble Sec

lucasfox.se/go/piquer-apartments

OBJEKT I DENNA NYBYGGNATION

Fastighetstyp Status Våning Distribution Boyta:

Lägenhet Såld Våning 2 2 Sovrum 2 Badrum 74m²
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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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