
VENUT/UDA

REF. BCN31359

369.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Badalona, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Badalona Beach »  08918

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

92m²
Plànol  

4m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Badalona,
Barcelona amb preus des de 422,000 € i rendibilitat del
5%

Badalona Beach és una promoció d´obra nova dissenyada per l´estudi de SOB
Arquitectes. Disposa de 148 apartaments d´un, dos i tres dormitoris distribuïts en
torres modernes amb acabats elegants i botigues als baixos.

Se situa en un passeig marítim fantàstic, amb palmeres i zones infantils ia pocs
minuts a peu de la platja i del port. Està envoltada de bars i restaurants,
supermercats, escoles i comerços.

Totes les propietats tenen unes vistes increïbles i una distribució excel·lent i
funcional, amb una superfície útil entre 40 m² i 84 m². Compten amb acabats i
materials de la millor qualitat, calefacció per terra radiant, aire condicionat, sistema
domòtic i aerotèrmia. Així mateix, cada torre té una terrassa comunitària amb piscina
al terrat i disposen de pàrquing i trasters. Per la seva banda, una àmplia selecció de
les unitats tenen terrasses privades i els àtics tenen terrats amb vistes
panoràmiques.

Aspectes destacats

Ubicació excepcional a primera línia de platja amb vistes increïbles
Unitats d'un, dos i tres dormitoris
Piscina comunitària al terrat
Una selecció de propietats amb terrasses
Places de pàrquing i trasters
Excel·lent rendibilitat i gran inversió a llarg termini

lucasfox.cat/go/bcn31359

Terrassa, Piscina, Ascensor, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament, Traster,
Obra nova, Calefacció, Aire condicionat
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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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