
REF. BCN37195

1.150.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 13m² terrassa en venda a Eixample Dret
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08008

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

79m²
Plànol  

13m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Excel·lent pis de 2 habitacions a la Rambla Catalunya, en
una de les zones més luxoses de Barcelona.

Rambla Catalunya 107 és l'epítom de la vida urbana de luxe amb la seva excel·lent
ubicació a la Rambla de Catalunya, una bonica façana i uns interiors elegants i
contemporanis però clàssics.

Aquesta nova promoció consta de dos edificis clàssics de finals del segle XIX davant
del passeig de la Concepció, un lloc fantàstic amb restaurants i un ambient animat.
Els apartaments són una delícia per viure amb sostres alts, maó vist, sostres alts i
acabats de luxe. L'edifici i els seus apartaments reflecteixen la cultura i la bellesa
estètica de Barcelona i proporcionen una base estratègica des d'on gaudir de totes
aquestes ofertes cosmopolites de la ciutat.

Aquesta propietat de 79 m² es troba a la cinquena planta i ofereix un saló-menjador
de planta oberta i una cuina semioberta a la zona de dia. A la zona de nit, hi podem
trobar 2 habitacions i 2 banys. . Des de la terrassa de 13m² d'aquesta casa orientada
al sud, podreu gaudir de la llum del sol de Barcelona des del vostre apartament
tranquil.

Aquesta és una oportunitat excepcional per fer un habitatge i gaudir d'un alt
potencial d'inversió en un dels barris més exclusius de Barcelona.

Els acabats són d'excel·lent qualitat i l'esquema de colors és de bon gust i neutre; el
que significa que el nou propietari pot simplement entrar a viure i gaudir d'afegir el
seu toc personal a una casa ja impecable.

Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/bcn37195

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Renovat, Obra nova, Calefacció, Balcó,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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