
PREU REBAIXAT

REF. BCN31086

1.200.000 € Pis - En venda - Preu rebaixat
Pis de 4 dormitoris amb 8m² terrassa en venda a El Born, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  El Born »  08003

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

235m²
Plànol  

8m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Impressionant propietat amb característiques d'època al
cor del nucli antic amb 4 bonics balcons i una terrassa
comunitària enorme.

Pis únic en el carrer més buscat del Born. Aquest apartament de 4 habitacions
mesura 240 m² i compta amb sostres de 4 m d'alçada, pintures originals, bonics
sostres de volta catalana i una impressionant zona de dia de planta oberta.

La disposició de l'apartament és molt intuïtiva i funcional. En entrar-hi trobem la
zona de nit; compost de quatre habitacions dobles i dos banys. La suite principal
compta amb pintures originals als sostres, dóna a un balcó molt ampli i assolellat
amb vistes increïbles de la ciutat i connecta amb un bany privat amb sostres de volta
originals. Les tres habitacions restants són dobles i donen a balcons privats. El
dormitori situat més a prop de la zona de dia també connecta amb una biblioteca
impressionant que afegeix encant a la propietat. Un segon bany complet
independent i un safareig completen aquesta zona de l'apartament.

La zona de dia es compon d'un ampli menjador i d'oci, ideal per organitzar reunions
amb amics o familiars. Els sostres alts obren l'espai i la cuina semioberta permet que
l'abundant llum natural flueixi pels tres espais. També està connectat amb un
traster/safareig, molt pràctic per guardar aliments o material de neteja. Les finestres
de terra a sostre permeten que l'espai exterior sigui pràcticament una extensió de
l'espai interior. La zona de dia tranquil·la és molt lluminosa i airejada; un espai
perfecte per relaxar-se i desconnectar en bona companyia.

El Born és un dels barris més de moda de Barcelona, per això la ubicació és ideal per
a aquells que busquen una primera o segona residència. L'espai exterior també és
inestimable en aquests dies, poder prendre el sol i gaudir del bon temps diàriament
és una cosa tan privilegiada. Pots fer-ho des de la comoditat de casa teva, o pujar a
la gran terrassa comunitària i gaudir de les vistes de 360º de la ciutat.

En resum, aquesta propietat combina molt bé el millor de l'arquitectura modernista
amb les comoditats d'una casa moderna. Motllures als sostres, fusteria original,
terres de rajola de mosaic i sostres de volta catalana són algunes de les
característiques d'època que fan que aquest apartament sigui únic.

lucasfox.cat/go/bcn31086

Ascensor, Sostres alts, Propietat d'època,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Característiques d'època,
Edifici modernista, Traster, Safareig,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Biblioteca, Balcó, Armaris encastats
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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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