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DESCRIPCIÓ

Pis amb llicència turística de 5 dormitoris i 3 banys en una
finca clàssica, en venda a la millor localització de
Barcelona, amb vistes a la plaça Catalunya.
Espectacular pis en ple rendiment amb turística amb 5 dormitoris dobles i 3 banys
complets en una finca clàssica en la millor localització turística de la ciutat, amb
vistes a la plaça Catalunya.
En una localització immillorable i en un carrer de prestigi com Rambla Catalunya,
trobem aquesta espectacular oportunitat d'inversió. El pis té vistes obertes a la plaça
Catalunya i a el centre de la ciutat. Disposa de tots els serveis de transport públic
(metro, aerobús, tren, autobusos), restaurants i oci i és a prop de la majoria de les
atraccions turístiques de la ciutat.
El pis es troba a la cinquena planta d'un edifici clàssic en molt bon estat de
conservació, amb una entrada àmplia i senyorial, servei de consergeria i ascensor.
El pis gaudeix d'una distribució única, amb les 7 estances principals totes exteriors (5
dormitoris, saló i menjador). Amb això, s'aconsegueix un habitatge excepcionalment
lluminosa i alegre. Té a més una àmplia cuina oberta i 3 banys complets.
Es va reformar fa tot just 5 anys i manté un perfecte estat de conservació. Ve
equipada amb fusteria de fusta i doble vidre, cuina oberta amb illa i banys reformats
amb dutxa.
No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per visitar aquesta fantàstica
habitatge, perfecta com a inversió.
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Ascensor, Característiques d'època,
Llum natural, Propietat d'època,
Sostres alts, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, 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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