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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Gótico,
Barcelona

Lucas Fox presenta la promoció d'obra nova Sant Sever, una promoció en un bonic
edifici històric, totalment rehabilitat, al bell mig del barri Gòtic de Barcelona, al
costat de monuments emblemàtics com la catedral de Barcelona o la plaça de Sant
Felip Neri.

La promoció posa a la vostra disposició locals comercials, pisos i àtics, molts dels
quals tenen balcons. Ofereixen entre 1 i 4 dormitoris amb 2 banys i superfícies que
van des dels 55 m² fins als 110 m². A més, els residents podran gaudir d´accés a un
solàrium comunitari i vistes a la catedral.

Els pisos s'han dissenyat amb un gust excel·lent amb un estil modern, alhora que
s'han conservat elements d'època com els sostres amb bigues de fusta vista o les
balconeres originals de l'època modernista. Tot això, sense deixar de banda la
creació despais que siguin funcionals i còmodes.

Pel que fa a les seves qualitats, podem destacar els terres de parquet de roure als
espais de saló i dormitoris, davant dels terres ceràmics en banys i cuina. Els banys
inclouen el millor equipament sanitari, de la marca Roca i aixetes de la marca Grohe
o similars. Les cuines vénen totalment equipades amb electrodomèstics Balay i
taulells Silestone. A més, gaudeix d'il·luminació led.

Poseu-vos en contacte per a més informació sobre aquesta exclusiva promoció, amb
pisos pensats per a solters, professionals o petites famílies que vulguin viure en una
ubicació tan privilegiada i única.

Aspectes destacats:

Pisos de 1-4 dormitoris i 2 banys
Balcons
Ubicació al cor del barri Gòtic
Solàrium comunitari
Edifici rehabilitat

lucasfox.cat/go/bcn31263

Ascensor, Propietat d'època, Llum natural,
Característiques d'època,
Terrassa comunitària, Renovat, Calefacció,
Balcó, Aire condicionat,
A prop del transport públic

REF. BCN31263

375.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris en venda a Gótico, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gótico »  08002

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

54m²
Plànol  

3m²
Terrassa

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

https://www.lucasfox.cat/go/bcn31263
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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