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DESCRIPCIÓ

Espectacular pis de 187 m² amb 4 dormitoris i detalls
originals de l&#39;arquitectura de Barcelona en venda a
l&#39;Eixample Dret, Barcelona.

Espectacular pis en venda a la millor zona de l'Eixample Dret a Barcelona.

A la cruïlla dels carrers Consell de Cent i Bruc, trobem aquest espectacular pis de 187
m². La zona compta amb tots els serveis, activitats d'oci i mitjans de transport
necessaris per al dia a dia. A més, es troba a només 3 illes tant de passeig de Gràcia
com de passeig de Sant Joan.

La finca clàssica de l'any 1900 es presenta en perfecte estat de conservació, amb una
entrada senyorial amb sostres alts enteixinats. El pis se situa en la cinquena planta
real de la finca.

A l'entrar a l'habitatge, ens trobem amb el rebedor amb molta llum natural, gràcies a
que un dels quatre patis interiors il·lumina la zona central de l'estança. A la nostra
esquerra, trobem una meravellosa biblioteca modernista de fusta, amb accés a un
dormitori amb el seu bany privat ia un altre dormitori doble que actualment s'utilitza
com a despatx.

Des del rebedor a la dreta, en primer lloc trobem un dormitori doble, també
il·luminat per un dels patis interiors, una cuina espaiosa amb zona de menjador diari
/ office i un safareig. Seguim avançant pel passadís i donarem amb dos dormitoris
més, un doble i un individual. Finalment, arribem a la gran sala-menjador, amb uns
grans finestrals orientats a un preciós i enjardinat pati interior típic de l'Eixample que
a més disposa d'un petit celler a la galeria.

L'habitatge conserva diversos detalls originals de l'arquitectura de Barcelona, com
sostres alts, volta catalana a la biblioteca, terres hidràulics a tot el pis i amb mosaic a
la galeria.

No perdi l'oportunitat de visitar una peça única a Barcelona, perfecta per a una
família o per als que volen combinar la vida laboral amb la personal.

lucasfox.cat/go/bcn25860

Ascensor, Sostres alts, Propietat d'època,
Paviments hidràulics, Parquet,
Llum natural, Característiques d'època,
Terrassa comunitària, Edifici modernista,
Vistes, Traster, S'accepten mascotes ,
Interior, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Balcó,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A renovar, A prop del transport públic

REF. BCN25860

995.000 € Pis - En venda
pis de 4 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08009

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

187m²
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.cat/go/bcn25860
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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