
SÅLD

REF. LFS8007

545 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Barceloneta, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Barceloneta »  08003

2
Sovrum  

2
Badrum  

82m²
Planlösning
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Ny bostadsbebyggelse, centralt beläget i ett av
Barcelonas mest eftertraktade områden, Port Vell och
Barceloneta

Denna nybyggda lägenhet med 2 sovrum till salu i Barceloneta ligger nära en
tunnelbanestation och ligger bara några kvarter från stranden, Maremagnum, det
livliga distriktet El Born och Las Ramblas.

Byggnaden är i oklanderligt skick, med en stor entréhall och en hiss.

Köparna av denna fastighet kommer att vara en del av den spännande expansionen
av Barceloneta/hamnen i Barcelona -området i staden. Planer för en
superyachtbåtshamn på den befintliga Port Vell-platsen är för närvarande under
utveckling och kommer att locka till betydande investeringar med en toppmodern
infrastruktur och sju stjärniga tjänster. Det förväntas att hamnen kommer att bli en
av de framstående superyachtdestinationerna i världen.

W Hotel byggdes 2009 och har också varit en del av förnyelsen av Barcelonetas
strandpromenad, tillsammans med ett antal exklusiva restauranger och det nybyggda
Desigual -huvudkontoret.

lucasfox.se/go/lfs8007

Havsutsikt, Portvakt, Hiss, Parkett,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Exteriör
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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.

REF. LFS8007

545 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Barceloneta, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Barceloneta »  08003

2
Sovrum  

2
Badrum  

82m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se

	Ny bostadsbebyggelse, centralt beläget i ett av Barcelonas mest eftertraktade områden, Port Vell och Barceloneta

