REF. BCN34009

550.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 10m² terrassa en venda a Gótico
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Gótico » 08002
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Impressionant pis reformat amb terrassa de 9m2 i
elements originals d´època a El Gòtic, Casc Antic de
Barcelona.
Aquesta propietat ha estat recentment reformada amb materials d'alta qualitat i
acabats elegants que combinen el millor de les tendències actuals de disseny
d'interiors i l'encant tradicional de Barcelona.
El pis es troba a la tercera planta d'un edifici modernista que data del 1870 amb una
elegant entrada que realça uns artesonats espectaculars i està dotat d'un ascensor
d'època amb forja decorativa.
La seva distribució funcional es compon de 2 habitacions dobles, una amb bany en
suite, així com 1 bany complet independent. Les sales d´estar són àmplies, lluminoses
i de disseny obert amb sostres alts voltats, pisos de mosaics originals i fusteria. La
cuina és de planta oberta i el seu disseny net i modern contrasta molt bé amb les
característiques d'època conservades a la sala d'estar espaiosa, que dóna a un bell
balcó/terrassa que dóna a un tranquil pati. Com que està al mateix nivell que la zona
de dia, funciona pràcticament com una extensió de la zona de dia.
La decoració és agradablement neutra perquè el nou propietari pugui simplement
mudar-se i adaptar la casa al seu propi estil personal. Una propietat envejable amb
una distribució excel·lent, acabats impecables i una ubicació molt cèntrica, a un pas
de Plaça Catalunya, al barri gòtic de moda del Casc Antic.
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Terrassa, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Paviments hidràulics, Propietat d'època,
Sostres alts, Edifici modernista,
Armaris encastats, Balcó, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre
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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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