REF. BCN18189

€630,000 Pis - En venda

Pis de 4 dormitoris amb 60m² terrassa en venda a Eixample Esquerre, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Esquerre » 08037

4

2

128m²

60m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya

REF. BCN18189

€630,000 Pis - En venda

Pis de 4 dormitoris amb 60m² terrassa en venda a Eixample Esquerre, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Esquerre » 08037

4

2

128m²

60m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

DESCRIPCIÓ

Oportunitat per fer-se un habitatge de 4 dormitoris amb
una gran terrassa en una de les millors zones de
l&#39;Eixample, en una finca règia en excel·lent estat.
Al costat de Enric Granados, un dels carrers més sol·licitades de Barcelona, trobem en
venda aquest bell pis per reformar amb una àmplia terrassa encarada a una zona
arbrada. Se situa en una finca règia modernista de principis de segle en excel·lent
estat, amb la façana, el vestíbul i l'entrada rehabilitats.
Es tata d'un pis passant amb dues estances a un carrer molt tranquil i poc sorollosa,
dues estades al pati interior, i la zona de dia oberta a la terrassa. Amb la reforma es
podria obtenir una excel·lent habitatge de quatre dormitoris amb un saló-menjador
amb cuina americana, galeria i sortida a la gran terrassa posterior de 60 m² amb vista
a una zona enjardinada.
En l'anunci es mostren fotografies de l'estat actual de l'habitatge així com imatges de
l'interior d'una unitat mirall a la mateixa finca que ja ha estat reformada, que
serveixen de referència del que es pot arribar a realitzar al pis.
Una gran oportunitat tant per a inversors com per a client finalista que desitgi fer-se
un pis ideal en una ubicació fantàstica de Barcelona.
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Jardí, Terrassa, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Propietat d'època, Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre ,
S'accepten mascotes , Vestidor, Vistes
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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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