
REF. BORN-BOUTIQUE-LOFTS

Preu des de 595.000 €  New development
Born Boutique Lofts
Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a El Born, Barcelona, 5 Pisos disponibles

2
Unitats disponibles  

2.0
Dormitoris  

86m²
Dimensions des de  

3,03%
Rendibilitat de fins a

+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
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a El Born,
Barcelona amb preus des de 595,000 € i rendibilitat del
3%

Aquests cinc lofts d'obra nova, distribuïts en 3 plantes i amb dues tipologies de
plànols, se situen en el centre del vibrant barri del Born. Els pisos, que estan acabats
acabats, gaudeixen d'electrodomèstics de qualitat i tots tenen accés directe per
ascensor. Per la part frontal, els pisos donen a un carrer tranquil, mentre que a la
part del darrere tenen vista sobre un pati espaiós, una qualitat molt difícil de trobar
en aquesta zona tan concorreguda.

Aquesta singular promoció se situa a pocs minuts d'Arc de Triomf i del bonic Parc de
la Ciutadella. Als carrers que l'envolten trobarà una infinitat de botigues, cafeteries i
tot tipus de serveis.

Born Boutique Lofts ofereix 2 pisos amb 1 dormitori i 1 bany, i 3 dúplex amb 2
dormitoris i 2-3 banys. Les dimensions oscil·len entre 47 m² i 94 m².

Aquests habitatges consten de cuines completament equipades, amb armaris
elegants i de qualitat, i es complementen amb una distribució diàfana que connecta
el saló i el menjador.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per aprofitar aquesta oportunitat realment
única en un barri fantàstic.

aspectes destacats

Ubicació tranquil a prop d'una zona animada
2 tipus diferents d'habitatges disponibles
Materials i acabats de la millor qualitat
Tots els pisos tenen balcó o terrassa
Tots els pisos tenen accés directe per ascensor

lucasfox.cat/go/born-boutique-lofts
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

Pis Venut/uda Planta 1 1 Dormitoris 1 Cambres de bany 48m², Terrassa 10m²

Pis Venut/uda Planta 2 1 Dormitoris 1 Cambres de bany 48m², Terrassa 2m²

Àtic 595.000 € Planta 3 2 Dormitoris 2 Cambres de bany 86m², Terrassa 42m² 3.03%

Àtic 670.000 € Planta 3 2 Dormitoris 2 Cambres de bany 93m², Terrassa 32m²
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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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