REF. BCN5200

3.490.000 € Pis - En venda

Pis de 10 dormitoris amb 32m² terrassa en venda a Eixample Esquerre, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Esquerre » 08007
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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

Oportunitat única per adquirir una de les propietats
prime de Barcelona, una peça modernista inigualable
situada a Plaça Catalunya.
Increïble palatí situat a la planta principal d'un preciós edifici modernista de l'any
1892, situat en una zona immillorable, a Plaça Catalunya.
La propietat té una superfície construïda de 453 m² inluyendo el loft de 65.69 m²,
encara que en el registre consten 370.59 m². També ofereix diversos balcons i un pati.
L'espai interior es condiciona en 10 habitacions impressionants, una cuina amb zona
d'esmorzar, 2 cambres de bany i 3 lavabos de cortesia. Totes les estances estan
connectades per 2 amplis passadissos. A més, compta amb una tribuna espectacular
amb vistes de la Plaça Catalunya, i amb una galeria interior.
El palau es va restaurar el 1995 i va pertànyer a l'alcalde de Barcelona al segle XIX.
Disposa d'una gran quantitat d'elements d'època a cada habitació, que inclou els alts
sostres enteixinats, els sòls enteixinats i els vidres setinats originals de les finestres.
La distribució de la propietat pot ser tant un espai de vida combinat amb un espai de
treball, la seu d'una empresa o un consolat.
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lucasfox.cat/go/bcn5200
Terrassa, Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet,
Paviments hidràulics, Propietat d'època,
Sostres alts, Terres de marbre,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Biblioteca,
Calefacció, Exterior, Interior, Vestidor
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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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