REF. BCN20189

750.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 40m² terrassa en venda a El
Born
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » El Born » 08003
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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

Pis de 3 dormitoris totalment reformat amb una àmplia
terrassa privada. Renovat a un nivell excel·lent i amb
característiques d&#39;època a la venda en un edifici
senyorial al Born de Barcelona.
Aquesta excel·lent habitatge es troba en un edifici senyorial amb servei de
consergeria a Via Laietana, una de les avingudes més cèntriques i encantadores de
Barcelona.
Els propietaris actuals han renovat el pis amb un alt nivell, combinant
característiques originals recuperades i preservades amb gran cura amb un disseny
interior modern. Això ha donat com a resultat una impressionant habitatge urbà amb
àmplies estances que gaudeixen d'un estil modern i sofisticat, respectant l'estil regi
de l'edifici.
La zona de dia consta d'un gran saló amb una moderna cuina oberta i sortida a la
terrassa privada que ofereix un lloc perfecte per sopar a l'aire lliure i relaxar-se sota
el sol. També hi ha un pati interior connectat a un dels dormitoris.
La zona de nit es compon de 3 dormitoris, un dels quals podria utilitzar com a oficina
o estudi. Dos banys de bona mida completen el pis.
Les instal·lacions d'electricitat, gas i aigua són noves i les finestres tenen doble vidre
per garantir la seva màxima comoditat durant tot l'any.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest excel·lent pis al barri del
Born.
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lucasfox.cat/go/bcn20189
Terrassa, Servei de consergeria, Ascensor,
Característiques d'època,
Paviments hidràulics, Propietat d'època,
Edifici modernista, Armaris encastats,
Balcó, Barbacoa, Exterior,
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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