REF.: BCNP1964

Luxós apartament amb vistes
úniques al cor de Barcelona
Barcelona Ciutat · Eixample Dreta

Contacti’ns per rebre més
informació o sol·licitar una visita:
+34 934 675 810

Àrea sòl

Habitacions

Banys

Preu

170 m2

4

4

2.950.000 €
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Aquesta propietat recentment reformada Es troba situada a l'emblemàtica Rambla Catalunya, al centre de Barcelona. La seva
finca, datada el 1900, Compta amb una llarga trajectòria històrica convertint-se així, en un lloc de referència per a la burgesia
catalana.
En aquesta propietat cada detall importa, pel que ha Estat reformada complint els més exigents estàndards de qualitat, incluyéndo
un sistema de domòtica d'última generació. Tota la reforma s'ha fet a mida pensant en la funcionalitats i disseny al Mateix temps
integrant el pis amb les magnífiques vistes que ofereix sumi emblemàtica ubicació. A més, en ser un pis cantoner ofereix molta llum
natural en cada estada.
A l'entrar ens trobem un rebedor, amb un lavabo de cortesia, connectat amb un lluminós passadís decorat amb fotografies de la
ciutat de Barcelona. La cuina ha Estat fabricada a mida i Compta amb tots els electrodomèstics i accessoris necessaris de la marca
Siemens i d'acer inoxidable. El majestuós saló-menjador Disposa de tres finestrals que Gozan de sensacionals vistes a la ciutat
Comtal. A la zona de nit, trobem tres habitacions dobles, de les quals una en suite.
Aquesta propietat recentment reformada Es troba situada a l'emblemàtica Rambla Catalunya, al centre de Barcelona. La seva
finca, datada el 1900, compta amb una llarga trajectòria històrica convertint-se així, en un lloc de referència per a la burgesia
catalana.
En aquesta propietat cada detall importa, pel que ha estat reformada complint els més exigents estàndards de qualitat, incluint un
sistema de domòtica d'última generació. Tota la reforma s'ha fet a mida pensant en la funcionalitat i el disseny, al mateix temps,
integrant el pis amb les magnífiques vistes que ofereix l'emblemàtica ubicació. A més, al tractar-se d'un pis cantoner ofereix molta
llum natural en cada espai interior.
A l'entrar ens trobem un rebedor, amb un bany de cortesia, connectat amb un lluminós passadís decorat amb fotografies de la
ciutat de Barcelona. La cuina ha estat fabricada a mida i compta amb tots els electrodomèstics i accessoris necessaris de la marca
Siemens i d'acer inoxidable. El majestuós saló-menjador Disposa de tres finestrals que gaudeixen de sensacionals vistes a la Ciutat
Comtal. A la zona de nit, trobem tres habitacions dobles, de les quals una és en suite.

Característiques
Terra de fusta

Reformat

Domòtica

Sistema d'alarma

Celler

Traster

Cuina oberta

Cuina equipada

Prop del transport

Centre de la ciutat

A prop dels cafès | Restaurants |
Botigues

Prop de la platja

Ubicació
L'Eixample barceloní posseeix la col·lecció més gran d'edificis modernistes d'Europa. Residencial i tranquil, amb una àmplia oferta
d'oci i cultura, és el districte on s'hi troben carrers tan emblemàtics com la Rambla de Catalunya, Passeig de Sant Joan o el Passeig
de Gràcia.
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Sotheby’s International Realty® és una marca registrada amb llicència de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina és de propietat i és operada independentment.
Qualsevol informació o dada proporcionada de forma verbal o escrita referent als immobles oferts per BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no han de ser considerats definitius i / o vinculants i no
revesteixen valor contractual. L’estat, dimensions, fotografies i altres especificacions, poden canviar o ser modificats per causes externes. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni els agents relacionats amb
la mateixa, tenen capacitat legal per emetre declaracions categòriques sobre els immobles, per la qual cosa es recomana que tota informació proporcionada o coneguda a través de declaracions realitzades per a la promoció dels mateixos,
sigui verificada, pels seus propis mitjans, pels clients interessats.

Barcelona & Costa Brava Sotheby's International Realty
Passeig de Gràcia 41, 2º 1ª “Casa Amatller” · 08007 · Barcelona
Tel: +34 934 675 810 · Email: info@barcelona-sir.com

www.barcelona-sothebysrealty.cat

