
REF. BCN3855

720.000 € Pis - En venda
Pis de 3 dormitoris en venda a Gótico, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gótico »  08002

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

124m²
Plànol

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Apartament de 3 dormitoris amb gran potencial de
reforma en venda a la Rambla, Barcelona.

Trobem aquest apartament de 3 dormitoris en venda a un edifici d'estil modernista a
la Rambla de les Flors i prop del icònic mercat de la Boqueria. Es troba a la primera
planta amb ascensor i té un gran potencial de reforma i la possibilitat de canviar
completament la distribució.

Actualment ofereix 2 dormitoris dobles, un disposa d'un balcó que dóna a la Rambla i
l'altre dóna a un pati interior, juntament amb el tercer dormitori que és individual.
Els 2 dormitoris dobles són espaiosos.

La cuina és molt espaiosa i disposa de 2 banys, un amb una dutxa i l'altre amb una
banyera. Tot i que la cuina i les cambres de bany s'han cuidat bé, una renovació els
vindria bé per modernitzar-los. El saló és molt ampli i ofereix altres 2 balcons que
donen a la Rambla.

Compta amb algunes de les característiques originals de l'època, com ara el sòl
hidràulic, les portes i les finestres que van ser restaurades. El sostre arriba als 4
metres d'altura i presenta la típica volta catalana.

A part dels 3 balcons que donen a la Rambla, disposa d'una terrassa comunitària en
la qual el propietari podrà accedir per gaudir-la. L'apartament està registrat com que
abasta 125 m², però en realitat compta amb un espai a la galeria de 6 metres que no
estan inclosos en la Nota simple.

lucasfox.cat/go/bcn3855

Ascensor, Balcó
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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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