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DESCRIÇÃO

Apartmentos à venda in Gótico, Barcelona
Este edifício histórico, com uma entrada única, oferece casas recentemente
renovadas com belos interiores, numa localização imbatível em Barri Gòtic, a poucos
passos de Port Vell, da marina de luxo recém-renovada e das praias de Barceloneta.
É composto por um apartamento no rés-do-chão, 8 apartamentos nos pisos
intermédios e 2 penthouses espectaculares no último andar, com um espaçoso
terraço privado. O edifício também oferece um fantástico terraço comum com vista
para a cidade.
Com um tamanho de 58 m² a 118 m², os apartamentos espaçosos têm tectos altos
com vigas de madeira, belos elementos restaurados período e belas vistas da rua ou
uma praça pitoresca, seja a partir de uma fachada ou da outra
Eles têm um design bonito e conseguiram obter uma excelente combinação entre
novas tecnologias e charme histórico, tudo acabado em um nível excepcionalmente
alto. Ideal como propriedades de investimento com retorno superior a 4% e potencial
de crescimento econômico, como primeira ou segunda residência.
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Destaques
Localização central no Barri Gòtic
Edifício histórico e único, com 2 fachadas e uma entrada espetacular
Os elementos originais combinados com os toques modernos dos acabamentos de
alta qualidade são preservados
Terraço comunitário
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Ataulf 7: Novo projeto em Gótico, Barcelona
- Lucas Fox
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<p> Esta nova promoção de construção
desfruta de uma localização maravilhosa no
bairro Gótico de Barcelona, Ciutat Vella, na
Ataulf Street. Está localizado entre as
famosas Ramblas e Via Laietana, com a
Catedral de Barcelona logo atrás e o porto
da cidade em frente. </p><p> Com elegantes
lojas independentes no bairro de El Gòtic, o
OneOcean Club, o centro comercial de
Maremagnum, vários museus, galerias e
restaurantes, todos ao nível da rua, estas
casas estão no lugar perfeito para desfrutar
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de tudo o que esta cidade tem para oferecer
mediterrâneo </p>
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<p> Este edifício histórico, com uma entrada
única, oferece casas recentemente
renovadas com belos interiores, numa
localização imbatível em Barri Gòtic, a
poucos passos de Port Vell, da marina de
luxo recém-renovada e das praias de
Barceloneta. </p><p> É composto por um
apartamento no rés-do-chão, 8
apartamentos nos pisos intermédios e 2
penthouses espectaculares no último andar,
com um espaçoso terraço privado. O edifício
também oferece um fantástico terraço
comum com vista para a cidade. </p><p>
Com um tamanho de 58 m² a 118 m², os
apartamentos espaçosos têm tectos altos
com vigas de madeira, belos elementos
restaurados período e belas vistas da rua
ou uma praça pitoresca, seja a partir de
uma fachada ou da outra </p><p> Eles têm
um design bonito e conseguiram obter uma
excelente combinação entre novas
tecnologias e charme histórico, tudo
acabado em um nível excepcionalmente
alto. Ideal como propriedades de
investimento com retorno superior a 4% e
potencial de crescimento econômico, como
primeira ou segunda residência. </p><h4>
Destaques </h4><ul><li> Localização central
no Barri Gòtic </li><li> Edifício histórico e
único, com 2 fachadas e uma entrada
espetacular </li><li> Os elementos originais
combinados com os toques modernos dos
acabamentos de alta qualidade são
preservados </li><li> Terraço comunitário
</li></ul>
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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