REF. PIQUER-APARTMENTS

Prijs vanaf €385,000 Nieuwe ontwikkeling - Laatste eenheden

Piquer Apartments Appartementen, Poble Sec, Barcelona
Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in Poble Sec beschikt over prijzen vanaf €385,000 en huur rendement van 5%, 2
Appartementen beschikbaar
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LAATSTE EENHEDEN

Contact ons over deze woning
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.co.nl
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Poble Sec, Barcelona beschikt over prijzen vanaf €385,000
en huur rendement van 5%
Deze uitstekende nieuwbouwproject in Poble Sec presenteert een selectie van
prachtige huizen in een volledig gerenoveerd historisch gebouw met een lift en een
overvloed aan natuurlijk licht.
De appartementen, met een oppervlakte van 74 tot 84 m² en met 2-3 slaapkamers en
2 badkamers, zijn zorgvuldig ontworpen om originele kenmerken te combineren met
moderne afwerkingen. Periode functies omvatten hoge plafonds met Catalaanse volt
en zichtbare stenen, terwijl moderne afwerkingen zoals houten vloeren, marmeren
tegels en glazen douchebakken in de badkamers, Bosch keukenapparatuur en Grohe
kranen zijn opgenomen met verbluffende resultaten.
Poble Sec is een nieuw trendy deel van de stad en er is veel vraag naar, dankzij de
nabijheid van zowel het historische centrum als de zee, het perfecte gebied om te
genieten van alles wat Barcelona te bieden heeft. Bovendien, met Montjuic op slechts
een steenworp afstand, kunnen bewoners genieten van deze fantastische groene
ruimte op hun drempels.
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze nieuwe hoogwaardige
appartementen in Poble Sec. Ideaal als investering of als hoofdverblijf.
highlights
Mooie huizen met 2-3 slaapkamers
Stijlkenmerken gecombineerd met moderne afwerkingen van de beste kwaliteit
Volledig gerenoveerd gebouw
Fantastische locatie in Poble Sec
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UNITS IN DIT BOUWPROJECT

Type

Status

Vloer

Distribution

Woonoppervlakte

Rental yield

Appartement

€385,000

Vloer 0

2 Slaapkamers 2 Badkamers

85m²

5.30%

Appartement

€220,000

Vloer 2

2 Slaapkamers 2 Badkamers

74m²

Appartement

Gereserveerd

Vloer 4

2 Slaapkamers 2 Badkamers

75m²

5.07%

Appartement

Gereserveerd

Vloer 5

2 Slaapkamers 2 Badkamers

74m²

5.24%
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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