
VENUT/UDA

REF. LFS2562

5.300.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa de luxe en venda a la Bonanova, zona alta de Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

597m²
Plànol  

470m²
Dimensions del terreny

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Torre modernista en venda a la Bonanova, a la part alta
de Barcelona. Casa familiar de 6 dormitoris totalment
restaurada a un dels barris residencials més exclusius de
la ciutat.

Descripció:

Torre clàssica totalment restaurada en venda a una ubicació fantàstica d’una zona
residencial exclusiva de Barcelona.

L’immoble s’ha modernitzat amb molt bon gust i es troba en unes condicions
immaculades. El resultat de la reforma és una casa familiar perfecta a un
emplaçament superb de la part alta de la ciutat. Els col·legis internacionals queden
molt a prop i l’accessibilitat des del centre de Barcelona i des de l’aeroport és
excel·lent.

La casa es distribueix en quatre pisos i consta d’una superfície construïda de 500 m .
La parcel·la és un jardí paisatgista amb portes automàtiques i un camí per a cotxes
que porta a un garatge de dues places. A més, hi ha pàrquing per a 5 o 6 cotxes més.
Hi ha la possibilitat de fer el jardí menys funcional i instal·lar-hi una piscina.

 

Distribució:

Planta baixa: Porta frontal que dóna al carrer; rebedor; vestíbul; a una banda, dues
sales d’estar; a l’altra, una cuina totalment equipada i una altra sala
d’estar/menjador.

Soterrani: Vestíbul; entrada del servei; sala d’estar gran polivalent; zona del servei
amb safareig; garatge.

Primer pis: Vestíbul; suite principal amb dormitori amb accés a una terrassa, bany i
vestidor; una altra suite amb dormitori i bany; un altre dormitori i un bany
independent amb dutxa.

Segon pis: 2 dormitoris dobles, tots dos amb terrassa pròpia; bany familiar; gimnàs
amb accés a dues terrasses.

lucasfox.cat/go/lfs2562

Terrassa, Jardí, Sostres alts, Parquet,
Característiques d'època,
Edifici modernista, Aparcament, Vistes,
Vestidor, Safareig, Renovat, Parc infantil,
Exterior, Calefacció, Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Podeu sol·licitar informació addicional i els plànols de la casa.

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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