
VENUT/UDA

REF. BCN23696

690.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris en venda a El Born, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  El Born »  08003

2
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2
Cambres de bany  

87m²
Plànol  

4m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Meravellós habitatge de luxe en via Laietana amb dos
dormitoris, balcó i acabats altíssima qualitat.

Aquest exclusiu pis té una ubicació immillorable a la via Laietana, al cor del nucli
antic de Barcelona, molt a prop dels millors establiments d'oci i cultura. Està molt
ben comunicat amb transport públic.

És un habitatge magnífic situat a la planta principal. Està recentment reformada i
ofereix una superfície de 87,68 m². Destaca pels espais amplis i lluminosos i el
disseny elegant, amb un balcó i tres finestres com a mirador. És tota exterior i dóna a
dos carrers. El dormitori principal està orientat a un agradable carrer semipeatonal
verd.

En entrar hi trobem un espaiós vestíbul amb un pràctic lavabo de cortesia. Tot seguit,
tenim la zona de dia, formada per un ampli i lluminós saló-menjador amb cuina
oberta equipada. Els mobles són de marca Santos (amb cinc anys de garantia),
mentre que els electrodomèstics són Bosch/Siemens. L'espai rep molta llum natural
gràcies a les dues finestres com a mirador. A banda i banda de l'estada, se situen els
dos dormitoris del pis: un dormitori doble amb finestra com a mirador a l'esquerra, i
el dormitori principal amb bany privat i sortida al balcó a la dreta.

Aquest luxós habitatge consta de sostres alts, molta llum natural i terres de parquet
de roure. Així mateix, destaca per l'alta qualitat dels seus acabats, entre els quals
trobem il·luminació LED, finestrals de doble vidre amb aïllament acústic, aire
condicionat Daikin i calefacció.

A més, l'edifici on s'ubica disposa d'un ampli ascensor per a més comoditat.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/bcn23696

Terrassa, Ascensor, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Vistes, Renovat, Obra nova,
Interior, Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, Alarma, Aire condicionat
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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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