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ÖVERBLICK

11 hänförande fastigheter till salu i denna helt nya
bostadsutveckling i Barcelonas trendiga Born kvarter.

I en vacker, fullt restaurerad byggnad från året 1900 med en hekt ny hiss, finner vi
denna magnifika nya bostadsutveckling bestående av 11 högklassiga fastigheter till
salu. .
Det finns 6 plan med 2 ljusa och funktionellsa fastigheter på Första till Femte
våningen, varav hölften har utsikt mot Banys Vells och andra halvan har utsikt mot
Calle Mirallers och en takvåning på Sjätte våningen.  
Tio av lägenheterna är exteriöra, med en balkong till varje rum, har öppent koncept
kök, 2 lstora sovrum, underbart högt i tak och restaurerade period detaljer.
Fastigheterna växlar i storlek mellan 61 m² och 72 m², medan takvåningen ligger på 40
m² och kan skryta med en underbar 80 m² terrass.
De excellenta avslutningarna och utsökta designen på dessa nya fastigheter,
tilsammans med deras oslagbara läge i Barcelonas historiska centrum, gör dem till
ett utmärkt val för ett hem eller pied-a-terre i staden.
Leverans datum: Andra halvan av 2017.

lucasfox.se/go/born-banys-vells

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak, ,
Uppvärmning, Nybyggd, Luftkonditionering,
Exteriör, Dubbla fönster, Balkong
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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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