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465.000 € Pis - En venda

pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 7m² terrassa en venda a Badalona, Barcelona
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DESCRIPCIÓ

Pis preciós d&#39;obra nova en venda a primera línia de
mar, amb dos dormitoris, terrassa privada i piscina
comunitària al terrat.
Dissenyat per SOB Arquitectes Studio, Badalona Beach - consta de cent quaranta-vuit
apartaments d'1, 2 i 3 dormitoris en 3 modernes torres amb acabats moderns i locals
a la planta baixa.
Aquest encantador apartament es troba al 2n pis d'una promoció a estrenar al costat
de la platja de Badalona. A més, es beneficia d'l'accés a una terrassa comunitària al
terrat amb piscina.
L'edifici es troba en un gran passeig marítim a poca distància a peu tant de la platja
com de l'port esportiu on trobareu totes les comoditats com a zones de jocs infantils,
xiringuitos, restaurants, supermercats i col·legis.
L'apartament en si es compon de 3 dormitoris i 2 banys, a més de saló-menjador i
cuina. Ve equipat amb calefacció per terra radiant, aire condicionat i una plaça
d'aparcament i traster també estan disponibles.
Un fantàstic pis d'obra nova amb acabats d'alta qualitat en una ubicació
immillorable.
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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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