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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a El Born,
Barcelona

En l'històric barri del Born, al casc antic de Barcelona, a la coneguda carrer Princesa,
trobem aquesta impressionant promoció en un impecable edifici rehabilitat amb una
preciosa façana catalogada i totalment restaurada.

La promoció ofereix un total de 14 pisos elegants en dos edificis, amb vistes al carrer
Princesa o el carrer d'en Boquer i amb accés a un pati enjardinat exclusiu per als
residents; un oasi de natura al centre de la ciutat.

Darrere de la façana d'època, al carrer Princesa, trobem 8 pisos d'entre 80 i 100 m².
Aquests habitatges ofereixen dos dormitoris, un vestidor, una cuina-menjador oberta
i un bany privat. Els dos àtics de la quarta planta disposen de terrasses privades de
fins a 100 m², totes dues amb zona chill-out, barbacoa i piscina. Els 6 pisos amb vistes
al carrer d'en Boquer també ofereixen 2 dormitoris, compten amb una terrassa i
gaudeixen de molta llum natural.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per obtenir més informació sobre
aquests habitatges d'obra nova, dissenyades per gaudir d'un estil de vida modern en
un magnífic edifici històric i un barri meravellós. Lliurament prevista per al primer
trimestre de 2020.

aspectes destacats

Edifici recentment rehabilitat amb façana catalogada restaurada
Aparcament i traster
pati comunitari
Materials d'alta qualitat i excel·lent eficiència energètica
Cuina totalment equipada amb electrodomèstics de primeres marques
Terres de fusta
Interiors espaiosos amb molta llum
Balcons i terrasses
Zona de bugaderia comunitària

lucasfox.cat/go/princesa-apartments
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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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