
VENUT/UDA

REF. BCN23218

890.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 43m² terrassa en venda a El
Born
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  El Born »  08003

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

127m²
Plànol  

43m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Àtic de disseny lluminós i espaiós amb acabats
d&#39;alta qualitat i una magnífica terrassa privada amb
vistes obertes a la ciutat al Born.

Aquest magnífic àtic té una ubicació excel·lent al Born, davant de l'mercat de Santa
Caterina, amb vistes obertes a la ciutat i a la mar, molt a prop de plaça Catalunya i
d'Arc de Triomf. L'habitatge, que es presenta en excel·lents condicions, destaca per
les seves àmplies i lluminoses estades i per la increïble terrassa a la qual s'accedeix
des del saló. Aquesta fantàstica habitatge està en l'última planta d'un edifici amb
ascensor.

L'àtic va ser reformat fa uns anys pels seus propietaris escandinaus i per un conegut
arquitecte i dissenyador amb seu a Barcelona.

A l'entrar, ens dóna la benvinguda un lluminós saló-menjador amb cuina integrada
que està totalment equipada amb electrodomèstics de qualitat. Aquesta part de l'àtic
dóna pas a la zona de nit, composta per 2 dormitoris i una suite principal amb
vestidor i un gran bany privat. Els dormitoris tenen vistes a la part superior del Born i
a l'Eixample.

També trobem el gran saló-menjador amb molt d'encant i molta llum natural que
dóna a una gran terrassa de 43 m² amb impressionants vistes on es pot gaudir d'un
sopar a l'aire lliure o es pot col·locar una zona chill-out per aprofitar a l'màxim el
magnífic clima de la ciutat.

L'habitatge disposa d'bonics terres de fusta en els dormitoris. També està equipada
amb aire condicionat, calefacció i finestres de doble vidre per garantir el seu confort
al llarg de tot l'any.

Si us plau contacti'ns per visitar aquesta meravellosa casa amb terrassa al Born.

lucasfox.cat/go/bcn23218

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes,
Exterior, Cuina equipada, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes
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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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	Àtic de disseny lluminós i espaiós amb acabats d&#39;alta qualitat i una magnífica terrassa privada amb vistes obertes a la ciutat al Born.

