
VENUT/UDA

REF. BCN5469

796.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 100m² de jardí en
venda a Gràcia
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gràcia »  08016

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

223m²
Edificats  

38m²
Terrassa  

100m²
Jardí

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Fantàstica casa de 5 dormitoris amb un jardí i
aparcament, en venda entre els barris de Sant Andreu i la
Sagrera, única a la zona.

Casa reformada situada en un tranquil carrer de vianants entre els barris de Sant
Andreu i la Sagrera, molt a prop de l'estació de metro i tren de Fabra i Puig. La
propietat es condiciona en 3 plantes més soterrani amb traster i celler, i plaça
d'aparcament. La zona exterior compta amb un jardí d'uns 100 m² amb una petita
caseta de fusta habitable.

La casa es va reformar per complet l'any 1998 i es van mantenir l'encant i l'estil
original mitjançant els sostres alts amb bigues de fusta i volta catalana.

La planta baixa disposa de la zona de dia i d'un lavabo de cortesia. La primera planta
ofereix 4 dormitoris dobles i un bany complet. El dormitori principal compta amb
bany privat i vestidor, i un dels dormitoris és interior, ideal com a quart per als
convidats o despatx. Aquesta planta consta de balcons que donen al carrer.

La segona i última planta és parcialment sota teulada i alberga una magnífica sala
polivalent de 40 m², amb una terrassa de 17 m² per una banda i amb una altra de 21
m² per l'altre.

Aquesta casa proporciona l'encant de l'arquitectura tradicional de Barcelona amb les
comoditats de la vida moderna.

Un habitatge familiar única en la seva zona, a punt per entrar a viure.

lucasfox.cat/go/bcn5469

Jardí, Terrassa, Llum natural, Parquet,
Sostres alts, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Balcó, Calefacció,
Llar de foc, Parc infantil, Renovat, Safareig,
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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