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ÖVERBLICK

Helt nya våningar fördelade på 6 plan i underbar
Eixample byggnad med 2 eller 4-sovrums enheter, alla
med mycket elegant interiör.

I en elegant byggnad i Barcelonas centrala Eixample distrikt, bara minuter från La
Sagrada Familia och Passeig Sant Joan, finner vi denna underbara bostadsutveckling
med 23 våningar över 6 plan.
Lägenheterna växlar i storlek från 66 m² till 124 m² och har 2 eller 4 sovrum. Alla
rummen är luftiga, ljusa och har genomgått delikat renovering som kombinerar
moderna och traditionella element med hänförande resultat.  Features inkluderar
Climalit Silence fönster för totat lugn i varje hem, luftkonditionering, vackert
designade utrustade kök med Silestone arbetsytor, en central ö och läckra grå skåp.
Exponerat murbruk och högklassiga fiskbens mönster parkett golv skapar en nutida
designer känskla. 
Ett oslagbart tillfälle att införskaffa sig en underbar fastighet i hjärtat av Barcelona
att njuta av som ett elegeant nytt hem eller som en sund invrestering. 
Höjdpunketr
Excellent läge i Eixample
Hög kvalitets avslutningar
Hänförande interiör design
Bra investering med omedelbar återgäld 
Möjlighet till 3% inköps skatt istället för 10% (villkor gäller)

lucasfox.se/go/provenza-apartments

Slutsåld

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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