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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i El Born,
Barcelona

Denna helt nya utveckling, som erbjuder 3 exceptionella fastigheter till salu i en
renoverad 1930-talsbyggnad, ligger på en utmärkt plats i Barcelonas trendiga och
historiska El Born-kvarter.

Den strategiska platsen placerar det bästa av staden till fots, med tunnelbanestation,
kaféer, affärer, restauranger, stranden, hamnen och Ciutadella parken allt inom
bekvämt gångavstånd, för att inte tala om det världsberömda Picasso-museet och
Palau de la Musica.

Lägenheterna har den dubbla fördelen att de är på en av de bredaste gatorna i Born-
området, men en med begränsad tillgång till fordon endast för boende. Dessutom har
byggnaden fördel av en hiss och en gemensam takterrass med vidsträckt utsikt över
hela staden.

Det finns för närvarande 3 lägenheter tillgängliga för försäljning på andra, tredje och
fjärde våningen i byggnaden, alla mäter 60 m² och med en identisk layout.
Lägenheterna är alla utvändiga och erbjuder 2 sovrum, ett badrum med dusch, ett
modernt kök och ett ljust vardagsrum - matsal med balkonger med utsikt över Carrer
Princesa. Fastigheterna har just renoverats och presenteras med luftkonditionering,
dubbla fönster, inbyggda garderober och kommer komplett med diskmaskin och
tvättmaskin.

Den fräscha, moderna inredningen och det rikliga naturljuset gör dessa egenskaper
särskilt tilltalande och bekväma stadsbostäder och det avundsvärda läget garanterar
utmärkt avkastning på investeringen.

slingor

perfekt plats
Nyrenoverat
Balkonger och gatuvyer
Elegant inredning
Byggnad med hiss och gemensam terrass
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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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