
VENUT/UDA

REF. LFS4665

850.000 € Pis - Venut/uda
Apartament reformat en venda a l'Eixample, a prop de Passeig de Gràcia
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Esquerre »  08007

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

123m²
Plànol

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


DESCRIPCIÓ

Dissenyat amb un estil de vida confortable i pràctic en
ment, aquest elegant apartament compta amb totes les
comoditats modernes i una ubicació molt tranquil·la, en
el centre de l'Eixample. Té llicència turística.

Aquest preciós apartament de 2 dormitoris en venda a l'Eixample mesura 123 m² i ha
estat completament renovat. Es troba en un edifici completament restaurat que data
de 1864, i gaudeix d'ascensor i se situa en un passatge tranquil. L'apartament també
compta amb llicència turística.
Disposa de 2 dormitoris, 2 cambres de bany modernes, una petita oficina, una cuina
totalment equipada i una sala d'estar amb una gran galeria. Les seves
característiques inclouen sostres alts de volta de maó amb bigues de fusta, terres de
fusta d'estil rústic, acabats excepcionals en les cambres de bany i la cuina, armaris
amples i 2 balcons que ofereixen molta llum natural.
Va ser renovat el 2006 i gaudeix de materials i acabats d'alta gamma, conservant
alhora els accessoris originals d'època restaurats, com els terres hidràulics, els
sostres de volta i els terres de fusta. A més, compta amb il·luminació de disseny, aire
condicionat i terres de fusta, marbre i hidràulics, amb la qual cosa és una propietat
excel·lent.
L'apartament seria una magnífica segona residència al cor del centre de la ciutat, a
pocs metres del Passeig de Gràcia o de la Rambla Catalunya, però sense cap tipus de
soroll o enrenou.

lucasfox.cat/go/lfs4665

Ascensor, Llicència turística
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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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