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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i
Barceloneta, Barcelona

I en byggnad som går tillbaka till 1840 kombinerar dessa nyrenoverade lägenheter
fantastisk modern arkitektur med vackra originalelement. Lägenheterna ligger
bredvid Barcelonas Port Vell och har avundsvärt utsikt över hamnen.

Det noggranna renoveringsprojektet har återställt byggnaden till sin tidigare glans;
metoder och material har använts för att fullt ut respektera byggnadens historia och
bibehålla fantastiska periodegenskaper. Med vackert restaurerade högt i tak och
öppna, stora utrymmen får lägenheterna ett överflöd av naturligt ljus hela dagen.
Fasaden är särskilt speciell efter att ha skyddats av Barcelonas kulturarvskontor.

De exklusiva fastigheterna som erbjuds sträcker sig från 1 till 3 sovrum, var och en är
unik och har ytor av högsta kvalitet och en täckt terrass.

Perfekt beläget för att njuta av allt som staden har att erbjuda. Utvecklingen ligger
nära Parc de la Ciutadella, OneOcean Port Vell och Barceloneta-stranden. Det
trendiga El Born-området ligger på kort gångavstånd med sitt överflöd av
butiksaffärer, restauranger och barer.

slingor

Utsikt över Port Vell
Renoverade noggrant för att upprätthålla originalfunktioner
Fantastiskt återställda tak
Fasad skyddad av Barcelonas kulturarvskontor
Yta och material av högsta kvalitet
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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