REF. BCN14708

2.695.000 € Àtic - En venda

Àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 65m² terrassa en venda a
Eixample Dret
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Dret » 08010
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Eixample
Dret, Barcelona amb preus des de 690,000 €
Aquest pis forma part d'una exclusiva promoció d'obra nova: Ausias March - Bailen.
Se situa en el Quadrat d'Or de Barcelona, a prop de l'exclusiu Passeig de Gràcia, el
preciós Parc de la Ciutadella i el port esportiu de la ciutat, en un emplaçament
privilegiat de gran importància històrica i cultural.
L'edifici, que data de 1895, presenta una arquitectura única que es complementa amb
uns interiors amb una renovació exquisida. Disposa de característiques originals
restaurades, com els sostres de volta, que es fusionen amb elements moderns per
crear una combinació perfecta entre l'antic i el nou. També destaquen les
excepcionals zones comuns, que van des d'un spa i un gimnàs fins a un restaurant de
cuina mediterrània saludable a la planta baixa.
Aquest impressionant pis mesura 175 m² i ofereix 3 dormitoris amb banys privats.
Tant el saló-menjador com la cuina s'obren a una fantàstica terrassa de 65 m², que
inunda els interiors amb llum natural i proporciona un meravellós espai a l'aire
lliure, perfecte per sopar i aprofitar l'excel·lent clima.
Els residents podran gaudir dels serveis de luxe excepcionals que ofereix la finca,
com xofer, conserge i seguretat multilingüe 24 hores, lloguer de bicicletes, cabines de
massatges i un majordom virtual que respondrà a les seves sol·licituds via SMS en
qüestió de minuts.
Una oportunitat única a la ciutat de Barcelona. Contacti amb nosaltres per a més
informació.
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Piscina coberta, Spa, Gimnàs,
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Sostres alts,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Calefacció,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Obra nova, Vistes
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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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