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550.000 € Pis - En venda - Reservado

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 32m² terrassa en venda a Gótico
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Gótico » 08002
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DESCRIPCIÓ

Exclusiva habitatge reformada amb una terrassa
assolellada en un edifici històric situat al cor del nucli
antic de Barcelona.
Aquest excel·lent pis lluminós i renovat se situa en la primera planta d'un edifici
històric amb ascensor al cor del Barri Gòtic de Barcelona.
Aquest habitatge única de 95 m² gaudeix d'una terrassa amb un bonic disseny de 32
m² i característiques úniques, com una tarima de fusta, un menjador a l'aire lliure,
zones chill-out i abundant llum natural durant tot el dia: un idíl·lic oasi privat enmig
de la ciutat.
A l'interior del pis, trobem acabats d'alta qualitat i tocs personals únics que fan
d'aquesta un habitatge excepcional.
El saló-menjador i la cuina es troben en un únic espai obert de sostres alts i amb
sortida a la terrassa. La zona d'aigües es troba separada. A més, l'habitatge disposa
de 2 dormitoris molt confortables amb armaris encastats i 2 banys complets.
En sortir del pis, es veurà immers en l'agradable ambient del casc històric de la
ciutat, on es troben alguns dels millors restaurants i comerços de la ciutat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest habitatge única a Barcelona.
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Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Paviments hidràulics, Sostres alts,
Edifici modernista, Aire condicionat,
Barbacoa, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Renovat
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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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