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REF. BASSES-DE-SANT-PERE

New development - Venut
Apartaments a Basses de Sant Pere
16 increïbles apartaments en venda a una promoció d'obra nova al Born, Barcelona. Elegants apartaments en venda a una inmillorable
ubicació.

Q1 2017
Finalització
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DESCRIPCIÓ

16 increibles apartaments de disseny d'obra nova en un
edifici reformat al Born, Barcelona. Està en un lloc molt
atractiu del Born, allunyat de la ruta turística, però a poca
distància del Parc de la Ciutadella.

Edifici de principis del segle XX totalment renovat, mantenint les característiques de
l'època com la façana de pedra i altres elements arquitectònics.

La nova promoció consta de 16 apartaments de diferents superfícies i tipologies amb
espais oberts combinant elements de disseny amb elements originals de l'època.
Disposa d'acabats d'alta qualitat i llum natural.

lucasfox.cat/go/basses-de-sant-pere

Ascensor, Sostres alts, Renovat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic

Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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