
LLOGAT/ADA

REF. BCNR17936

1.400 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en lloguer a Gótico, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gótico »  08002

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

61m²
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

Pis a estrenar de estil modern en lloguer en una finca
molt especial del segle XV completament rehabilitada al
casc antic de la ciutat.

Aquest exclusiu pis se situa a la promoció d'obra nova La Palla Apartments. Es tracta
d'una finca molt especial del 1412 en una ubicació privilegiada, a prop de la catedral
de Barcelona i l'església de Sant Felip Neri. Conserva la façana catalogada ia l'interior
hi ha un claustre i una petita capella.

S'ha dut a terme una rehabilitació integral de l'edifici, que ara ofereix aquest pis
acollidor de 62 m² construïts situat a la primera planta. En entrar a la vivenda, a mà
esquerra trobem un dormitori i el bany. Seguint recte arribem al saló-menjador amb
la cuina oberta, i des d´aquí accedim al dormitori principal.

Com la resta d'habitatges de la promoció, teniu accés a una zona comunitària a la
coberta amb espai per prendre el sol, ideal per gaudir del clima de la ciutat i relaxar-
vos després d'un dia de treball.

Amb la reforma s‟han obtingut espais molt acollidors, amb llum natural i un disseny
modern que es complementa amb els elements originals de l‟època que s‟han
recuperat. Els habitatges de La Palla Apartments compten amb qualitats excel·lents,
com a terra de parquet laminat de Porcelanosa amb calefacció per terra radiant,
sistema de climatització amb aerotèrmia de Mitubishi, parets de maó ceràmic amb
aïllament termoacústic i il·luminació led.

El pis ideal per als que busquen un habitatge únic i molt especial en un dels barris
més interessants i històrics de la ciutat.

lucasfox.cat/go/bcnr17936

Ascensor, Sostres alts, Propietat d'època,
Parquet, Llum natural,
Característiques d'època,
Terrassa comunitària, Edifici modernista,
Seguretat, Renovat, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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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