REF. BCN24502

611 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 21m² terrass till salu i Poblenou, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Poblenou » 08018
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i
Poblenou, Barcelona med ett start pris på 456,000 € och
renderings värde på 6%
Denna lägenhet med 3 sovrum är en del av en ny utveckling som ligger nära Plaça de
les Glòries och den framtida Plaça de Les Arts. Utvecklingen erbjuder magnifika,
högkvalitativa hem i Barcelonas moderna 22 @ distrikt, i Poblenou, ett lugnt och
modernt område som har blivit Barcelonas tekniska, konstnärliga och innovativa
centrum.
Lägenheten har 3 sovrum och 2 badrum, fördelat på dag och natt. När vi kommer in i
huset befinner vi oss direkt i dagområdet som består av ett stort vardagsrum med ett
halvöppet kök.
Därefter finns det nattområdet med 2 sovrum, ett badrum för att betjäna dem och
slutligen sovrummet med eget badrum. Både vardagsrummet och sovrummen har
tillgång till en 21 m² stor terrass.
Fastigheten har utformats med största omsorg för att skapa ett urbant och modernt
hem, såväl mysigt som varmt. Huset har stora och öppna ytor, badrum med
högkvalitativa ytor och ett fullt utrustat kök. Dessutom är sovrummen utvändiga och
drar nytta av rikligt med naturligt ljus.
Lägenheten har finish och tillbehör som garanterar maximal komfort, inklusive varm
och kall luftkonditionering, trägolv och solenergi.
Dessutom erbjuder byggnaden parkeringsplatser tillgängliga.
En fantastisk investeringsmöjlighet.
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lucasfox.se/go/bcn24502
Swimming pool, Terrass, Hiss, Naturligt ljus,
Parkett, Gemensam terrass, Parkering,
Dubbla fönster, Exteriör, Larm,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Nybyggd, Solpaneler, Uppvärmning
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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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