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ÖVERBLICK

16 hänförande designer våningar i ny bostadsutveckling i
en extremt väl renoverad byggnad i Born, Barcelona.
Beläget i ett mycket attraktivt område i Born, iväg från
turist stråken men bara en kort promenad från Park de la
Ciutadella.

Tidigt 1900 tals byggnad som blivit total renoverad och behållt original tidsenliga
detaljer som sten fasaden och andra arkitekt element. 
Den nya bostadsutvecklingen består av 16 lägenheter med stor variation på storlek
och layout med rena. öppna ytor, blandad modern design med original tdsenliga
detaöljer. Skryter med hög klassiga avslutningar och naturligt ljus.

lucasfox.se/go/basses-de-sant-pere

Hiss, Högt i tak, Uppvärmning, Renoverad,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster

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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