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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i El Raval,
Barcelona

På ett utmärkt läge, bredvid Ronda Sant Pau i ett populärt område i Barcelona, hittar
vi denna nyrenoverade lägenhetsbyggnad.

Byggnaden innehåller 17 fastigheter och en kommersiell plats, ett gemensamt förråd
och ett gemensamt gym för boendeens njutning. I den välutrustade lobbyn finns en
hiss.

De 4 återstående egenskaperna, som alla har 2 sovrum, 2 badrum och balkonger.
Fastigheterna är presenterade i helt nytt skick och har nytta av luftkonditionering,
kompletta badrum, LED-belysning, laminerat trä eller polerat cementgolv och
moderna kök med vitrokeramikhäll, ugn och köksfläkt.

Kontakta oss idag för mer information om dessa idealiska nya lägenheter.

slingor

Strategisk plats 50 meter från Avinguda Paral.lel
Helt nya interiörer
balkonger
Gemensamt gym

lucasfox.se/go/sant-pau-apartments

REF. SANT-PAU-APARTMENTS

New development - Slutsåld
Sant Pau Apartments Lägenheter, El Raval, Barcelona
En ny bostadsutveckling med Lägenheter till salu I El Raval, Barcelona

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/sant-pau-apartments
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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