
REF.: 36476

Característiques

Situació

BARCELONES

Edifici d'obra nova amb bones vistes al costat del Park Güell

CLASSE TERRENYterrasses
PLANTES
6

2008
CONSERVACIÓ

COMARCA BARCELONAPROVÍNCIA

DISTÀNCIA BARCELONA DISTÀNCIA POBLE DISTÀNCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTÀNCIA TREN / BUS

2.379.000 €

CLIMADISTÀNCIA PUNT D'INTERÈS

TIPUS DE FINCA

DESCRIPCIÓ TERRENY

DESCRIPCIÓ SUP. EDIFICADA

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

620 m2 13 hab. 5 parkings     9 banys      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTIQUES

ANTIGUITATQUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. 

0 Km. 0 Km. 0 Km. 

0 m. Edifici

Nou

  

620 m2 EDIFICATS

13 HABITACIONS, 9 BANYS, 5 

En tràmit
diverses terrasses

620 m2 en 6 plantes

PARKINGS
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Descripció:
Modern edifici de disseny minimalista amb bones vistes situat a pocs metres del Park Güell, una de les obres més emblemàtiques d'Antoni Gaudí, en ser un parc únic al món per fusionar una gran riquesa arquitectònica en un incomparable entorn de gran bellesa, a on perdre't en el temps i gaudir de moments únics.És una obra nova a quatre vents totalment independent amb sortida a innombrables i amplíssims espais de terrassa on gaudir de les vistes a la ciutat i el mar mentre es respira l'aire pur que li aporta estar situat en una cota elevada on no hi ha cabuda per a la pol·lució.Les zones exteriors de la propietat són inigualables, les interiors destaquen per la qualitat dels materials utilitzats en la seva edificació i la lluminositat de cadascun dels seus espais.Molt interessant també a nivell d'inversió, ja que en ser un edifici complet, es preveu facilitat en un possible canvi a ús hoteler, en el moment en que s'obri la concessió de noves llicències turístiques.La propietat disposa d'un total de sis plantes:Actualment distribuïda en 5 pisos independents, 2 d'ells tipus dúplex i tots ells amb l'encant de les seves àmplies terrasses. Terres de parquet, cuines totalment equipades amb tots els electrodomèstics, banys de disseny.A la planta baixa està situat el garatge, amb 5 places de pàrquing i 10 trastersSituat en zona tranquil·la amb tot tipus de serveis (piscines i pistes de tennis inclusivament) i alhora molt ben comunicada amb el centre per transport públic.Oportunitat d'adquirir edifici complet d'obra nova, totalment personalitzable i situat just al costat del concorregut i turístic Park Güell.
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La Zona

Disponibilitat sobre acord. Les dades exposades són ofertes per tercers, merament informatives i se suposen correctes. La nostra 
empresa no garanteix la seva veracitat. L'oferta està subjecta a errors, canvis de preu, omissió i / o retirada del mercat sense 
previavís. Les despeses de transmissió patrimonial, IVA, notari i registre van a càrrec del comprador. Seguint la normativa espanyola, 
les despeses de comissió van a càrrec del venedor.

CONDICIONS GENERALS AVÍS LEGAL
De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem dels punts següents: Les dades de caràcter personal que 
ens subministri en aquesta i altres comunicacions seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de NATURAL PROPERTY, 
S.L. La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Aquestes 
dades no seran cedides a tercers, tret de les cessions legalment permeses. L'informem de la possibilitat d'exercir els corresponents 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant NATURAL PROPERTY, S.L. 
com a responsable del fitxer. Els drets esmentats els pot exercir a 
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