REF. BCN25968

€1,950,000 Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 70m² terrassa en venda a El Born
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » El Born » 08003
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DESCRIPCIÓ

Majestuós i acollidor pis principal reformat de 4
dormitoris i 3 banys que disposa a més d&#39;una
terrassa de 70 m², situat en ubicació prime.
Aquest habitatge es troba en una finca clàssica de 1875 amb ascensor instal·lat. És,
sens dubte, una mostra sublim de tendències sòlides en la renovació d'habitatges
clàssiques: la barreja càlida de colors, la combinació perfecta entre el caràcter dels
sostres artesanats, i els sòls de Nolla de somni amb totes les comoditats d'una llar
modern .
Aquest habitatge única, difícil de trobar en ple centre de Barcelona, per la seva
dimensió de més de 300 m², els seus sostres artesonats de més de 4 metres d'altura
en excel·lent estat, la seva terrassa assolellada, i la seva reforma portada a terme
amb una gran atenció a l'detall. A l'entrar, trobarem un gran rebedor per rebre
convidats i acomodar la seva roba d'abric i altres estris.
El pis gaudeix de la distribució clàssica dels habitatges de l'Eixample, amb doble
orientació. Segons entrem, a mà dreta, trobem la zona de màster suite que es compon
d'un gran dormitori doble, un ampli vestidor, un bany de luxe i una zona de treball
molt àmplia.
Seguint el passadís, a la nostra esquerra disposem d'un altre ampli dormitori doble
en suite, un lavabo amb dutxa i el dormitori de convidats amb vestidor.
La resta de l'habitatge ofereix el saló-menjador de grans dimensions, la cuina oberta,
el racó de lectura que dóna a la terrassa, la zona de planxa i el rebost.
La part de dia desemboca a una terrassa d'uns 70 m², molt assolellada i tranquil·la. A
la terrassa s'ha instal·lat un tendal automàtic, que cobreix gairebé tot l'ample de la
terrassa. Des d'aquí, s'accedeix a un traster gran i privat, peça que resulta molt útil
per a famílies.
Aquesta és, sens dubte, una oportunitat única per als amants de l'Eixample que volen
tenir tota la tranquil·litat i comoditats disponibles a un sol pas de centre de la ciutat i
totes les seves atraccions.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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Terrassa, Servei de consergeria,
Característiques d'època, Llum natural,
Paviments hidràulics, Sostres alts,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Renovat,
Traster, Vestidor, Zona chill-out
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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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