REF. BCN12572

1.590.000 € Pis - En venda

pis de 5 dormitoris amb 90m² terrassa en venda a Gótico, Barcelona
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DESCRIPCIÓ

Espectacular habitatge en venda en una finca catalogada
amb ascensor i elements originals en perfecte estat al
barri Gòtic de Barcelona.
Aquesta impressionant habitatge de 309 m² està situada a la planta principal d'una
fina catalogada amb ascensor en ple barri Gòtic de Barcelona. Es tracta d'un antic
palauet que conserva els elements arquitectònics originals en perfecte estat.
L'habitatge amb entrada independent requereix una petita actualització. Es
distribueix en cinc dormitoris, tres banys complets, un lavabo, cuina independent i
dos amplis salons, un amb sortida a un balcó i l'altre juntament amb la cuina. Un dels
salons, la cuina i un altre dels dormitoris es beneficien de sortida a un pati d'uns 90
m². Dos dels dormitoris donen al carrer principal i disposen de balcons.
L'habitatge presenta elements originals d'època en perfecte estat de conservació
com ara els sostres de més de tres metres i mig d'altura, la fusteria original, les
bigues de fusta i el terra hidràulic i de mosaic. En un dels banys, al sostre ens trobem
amb un fresc en perfecte estat de conservació juntament amb un vitrall típica de
l'època.
La terrassa-pati d'ús privatiu farà d'aquest habitatge un oasi enmig de la ciutat.
Finalment, disposa d'un traster a la terrassa.
Hi ha una terrassa comunitària al terrat de l'edifici amb precioses vistes a casc antic.
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Terrassa, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Paviments hidràulics, Propietat d'època,
Sostres alts, Edifici modernista,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic , Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Renovat, Safareig, Traster, Vestidor
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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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