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Pis de 3 dormitoris en venda a Gótico, Barcelona
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DESCRIPCIÓ

Ampli i lluminós pis molt tranquil, amb un habitatge
principal de 2 dormitoris, un estudi complet i un espai de
despatx, en venda al Gòtic, Barcelona.
Aquesta espaiosa habitatge se situa a la tercera planta d'una preciosa finca règia de
caràcter històric, amb ascensor, un gran pati interior i accés segur a través de portes
dobles amb càmeres de vigilància. Està en el cor de barri Gòtic de Barcelona, a prop
de tots els serveis, bars, restaurants, botigues i la platja.
El pis s'ha reformat amb elements moderns i d'època, com les bigues de fusta en els
sostres. Es presenta en perfecte estat, a punt per entrar a viure. Consisteix en un
estudi totalment equipat d'uns 40 m² situat a mà dreta de l'entrada, amb un gran
saló amb un llit, una cuina i un bany. A mà esquerra hi ha l'habitatge principal, amb
dos dormitoris, saló-menjador amb una moderna cuina semioberta i una cambra de
bany. Al costat d'aquest hi ha un espai de despatx a la part posterior de l'habitatge,
una àrea d'emmagatzematge i el safareig.
L'habitatge és tranquil·la gràcies a les finestres de doble vidre. Així mateix, el pati
interior i els balcons permeten l'entrada d'abundant llum natural.
Un pis excel·lent de tres dormitoris situat en una ubicació immillorable, al casc antic
de Barcelona.
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Ascensor, Llum natural, Parquet,
Paviments hidràulics, Propietat d'època,
Terres de marbre, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre ,
S'accepten mascotes , Safareig, Vestidor,
Zona chill-out

REF. BCN15938

€795,000 Pis - En venda

Pis de 3 dormitoris en venda a Gótico, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Gótico » 08002

3

2

188m²

4m²

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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