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DESCRIPCIÓ

Habitatge de 2 dormitoris amb molta llum i vistes ubicada
en un edifici d&#39;època reformat amb ascensor.
Aquesta increïble habitatge reformada s'ubica al barri Gòtic, en ple casc antic de
Barcelona. El pis es troba en una magnífica finca de 1856 reformada per complet en
2015, que manté la seva arquitectura i la seva essència originals amb comoditats
actuals com ascensor i unes zones comunes impecables. L'habitatge destaca pel seu
encant únic, amb elements d'època com sostres alts, i per la seva abundant
lluminositat gràcies a un bonic saló amb vista sobre la ciutat.
La zona de dia es compon d'un saló-menjador-cuina excel·lent: una estada acollidora
i lluminosa gràcies a la seva sortida a un balcó amb vistes a una placeta plena
d'encant ia la muralla romana.
La zona de nit, d'altra banda, dóna al carrer Correu Vell oa un pati interior, i consta de
dos dormitoris dobles, un d'ells amb bany privat. Cal destacar que aquestes estades,
igual que el saló, es beneficien d'un altell que es podria utilitzar com a despatx, sala
de jocs, tercer dormitori o fins i tot una zona chill-out on acollir als seus convidats.
Peces del pis un bany complet.
L'habitatge disposa de terres de fusta i està equipada amb aire condicionat,
calefacció, alarma i sistema domòtic.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per descobrir aquest pis renovat amb vistes al
barri Gòtic.
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Ascensor, Llum natural, Parquet,
Sostres alts, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Exterior, Renovat, S'accepten mascotes ,
Sistema domòtic, Vistes

REF. BCN18931

€525,000 Pis - En venda

Pis de 2 dormitoris en venda a Gótico, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Gótico » 08002

2

2

91m²

3m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

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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