
REF. BORN-BOUTIQUE-LOFTS

Pris from 595 000 €  New development
Born Boutique Lofts
En ny bostadsutveckling med Lägenheter till salu I El Born, Barcelona, 5 Lägenheter tillgängliga

2
Enheter tillgängliga  

2.0
Sovrum  

86m²
Storlekar från  

3,03%
Uthyrnings rendering upp till

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i El Born,
Barcelona med ett start pris på 595,000 € och renderings
värde på 3%

Med tre nivåer och två planlösningssorter, är dessa fem helt nya loft belägna i mitten
av det livliga och boutiqueområdet El Born. De helt nya lägenheterna är utrustade
med kvalitetsapparater och alla är åtkomliga direkt med hiss. Till framsidan övergår
lägenheterna på den lugna gatan nedan och utsikten bakifrån öppnar sig till en rymlig
innergård, vilket är en sällsynt kvalitet i det befolkade området.

Denna unika utveckling ligger bara några minuter från Triumfbågen och den livliga
parken de la Ciutadella. På gatorna som omger byggnaden finns ett överflöd av
butiker, kaféer och mycket mer.

Born Boutique Lofts erbjuder två 1-rumslägenheter med 1 badrum och tre
duplexlägenheter, med 2 sovrum och 2-3 badrum vardera. Erbjudandet varierar
mellan 47m² - 94m².

Fastigheterna erbjuder fullt utrustade kök, inklusive subtila och eleganta skåp och
kvalitetsapparater, kompletterad med en öppen planlösning som förbinder den med
vardagsrum och matplats.

Kontakta oss för att vara en del av denna verkliga unika möjlighet i ett fenomenalt
grannskap.

slingor

Lugnt läge nära livligt område
2 egendomstyper på erbjudandet
Högkvalitativa material och finish
Alla fastigheter med balkong eller terrass tillgång
Alla fastigheter nås direkt av en hiss

lucasfox.se/go/born-boutique-lofts
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OBJEKT I DENNA NYBYGGNATION

Fastighetstyp Status Våning Distribution Boyta: Rendering

Lägenhet Såld Våning 1 1 Sovrum 1 Badrum 48m², Terrass 10m²

Lägenhet Såld Våning 2 1 Sovrum 1 Badrum 48m², Terrass 2m²

Takvåning 595 000 € Våning 3 2 Sovrum 2 Badrum 86m², Terrass 42m² 3.03%

Takvåning 670 000 € Våning 3 2 Sovrum 2 Badrum 93m², Terrass 32m²
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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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