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DESCRIPCIÓ

Àtic amb una gran terrassa privada d’una promoció d’obra
nova al cor del casc antic de Barcelona.

Aquest edifici completament renovat es remunta a principis del segle XIX. Consta de
dos lofts de 2 dormitoris a la planta baixa, sis apartaments de 2 dormitoris a les tres
primeres plantes i dos espectaculars àtics de 2 dormitoris a la planta superior. Els
àtics gaudeixen cadascun d'un impressionant terrat amb vistes insuperables a la
ciutat de Barcelona. L'edifici també ofereix una terrassa comunitària i un ascensor de
vidre.

Els apartaments han estat dissenyats pels prestigiosos arquitectes de Lagula
Arquitectes, combinant noves tecnologies amb característiques originals de principis
del segle XIX. Això es reflecteix en els materials emprats i els acabats d'una qualitat
excepcional.

Els apartaments de 115 m² compten amb sostres alts i grans finestrals amb balcons
que aporten molta llum natural, una cosa difícil de trobar a la Ciutat Vella de
Barcelona.

Aquests exquisits apartaments renovats serien ideals com a primera residència o
propietat d'inversió. Està ben comunicat amb tota la ciutat i queda a només 15
minuts a peu del Port Vell, el port esportiu de luxe recentment renovat, i les platges
de la Barceloneta.

lucasfox.cat/go/bcn2393

Terrassa, Ascensor, Terrassa comunitària,
Zona chill-out, Renovat, Plafons solars,
Obra nova, Balcó,
A prop del transport públic

Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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	Àtic amb una gran terrassa privada d’una promoció d’obra nova al cor del casc antic de Barcelona.

