
VENUT/UDA

REF. BCN3668

1.400.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 5 dormitoris amb 101m² terrassa en venda a Sarrià, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sarrià »  08034

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

220m²
Plànol  

101m²
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
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DESCRIPCIÓ

Casa de principis de segle XX amb característiques
d&#39;època i vistes de 360º de la ciutat de Barcelona, en
venda al centre històric de Sarrià.

Atractiva casa de 5 dormitoris de principis de segle XX situada al centre històric de
Sarrià, molt a prop de col · legis internacionals i molt ben comunicada amb la resta
de la ciutat mitjançant autobusos i trens. La zona disposa de diverses botigues, bars i
tot tipus de restaurants, a més l'Avinguda Diagonal està a tan sols 10 minuts a peu.

La planta principal compta amb un rebedor, un ampli saló-menjador amb una
terrassa de 25 m², un lavabo de cortesia i una cuina.

La primera planta consta de 2 dormitoris dobles, un amb bany privat i terrassa i
l'altre amb un balcó.

La segona planta disposa de 2 dormitoris i una cambra de bany, mentre que la
tercera planta disposa d'un dormitori tipus estudi amb bany privat i terrassa, a més
d'una segona terrassa amb zona d'aigües. L'última terrassa se situa en la quarta
planta, i s'accedeix a ella a través d'unes escales des de la terrassa inferior. Des
d'aquí podrà gaudir d'increïbles vistes de 360º a la ciutat de Barcelona.

La propietat té 220 m² construïts d'habitatge més 110 m² exteriors en pla (a la nota
simple consten 103 m²).

Aquesta excel·lent habitatge es va reformar el 2010 i tan sols requereix d'una lleugera
actualització. Ideal per a famílies com a primera o segona residència, ja que es troba
en una zona tranquil a prop de el centre de la ciutat.

lucasfox.cat/go/bcn3668

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jardí,
Sostres alts, Propietat d'època,
Paviments hidràulics, Parquet,
Llum natural, Característiques d'època,
Edifici modernista, Vistes, Exterior,
Calefacció, Balcó, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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