
VENUT/UDA

REF. LFS7218

855.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 5 dormitoris en venda a Gótico, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gótico »  08001

5
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

201m²
Plànol

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

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


DESCRIPCIÓ

Aquesta impressionant propietat modernista gaudeix
d&#39;increïbles detalls d&#39;època i tot l&#39;encant
de l&#39;arquitectura de principis del segle XX al centre
de Barcelona, al costat de les Rambles

Aquesta propietat històrica única es troba al barri més cèntric i comercial de
Barcelona. Els sostres artesonats tenen més de 4 metres d'altura i s'han pintat amb
frescos que estan intactes. Les habitacions senyorials fan ressò de l'estil de vida de
luxe de la burgesia catalana de l'època. L'arquitectura modernista s'inspira en la
naturalesa i això es transmet a través de la forma de l'edifici, la seva façana, escala,
els sòls, sostres i fusteria interior, per la qual cosa és una propietat històrica única.
Inclou detalls especials com a sòls hidràulics, sostres artesonats, fusteria feta a mà,
finestres i balcons amb ferramenta artístic. L'apartament disposa de 2 salons, 5
dormitoris, 2 cambres de bany, una cuina i una petita terrassa on relaxar-se i gaudir
de l'aire pur. La propietat ocupa 200 m² i té molt potencial per modificar-se segons
els requisits i gustos del comprador.

lucasfox.cat/go/lfs7218

Terrassa, Ascensor
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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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