
REF. BCN20722

1.100.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08037

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

160m²
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
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DESCRIPCIÓ

Preciosa habitatge d&#39;època amb 3 dormitoris i 3
banys a venda al carrer Provença, al cor de Barcelona.

Aquest pis està en venda a la quarta planta d'un edifici amb encant d'època de l'any
1936 al carrer Provença. L'edifici compta amb un ascensor de fusta clàssic i servei de
consergeria les 24 hores, així com un traster per a cada un dels propietaris al terrat. A
cada planta hi ha dos habitatges.

Aquest pis de 3 dormitoris amb una renovació preciosa és la llar ideal per a famílies
que busquin un pis ampli amb materials i acabats d'alta qualitat en ple centre de la
ciutat. Ofereix una superfície de 160 m² (130 m² registrats) i la prestigiosa promotora
ho ha dissenyat d'una forma molt intel·ligent per oferir una distribució flexible. El pis
compta amb un assolellat saló-menjador que dóna al carrer amb sostres alts i
motllures decoratives, una cuina àmplia amb safareig, un bany i un dormitori o
estudi.

A l'extrem oposat de l'habitatge, trobem un total de tres dormitoris, inclòs
l'impressionant i enorme dormitori principal, amb elegants armaris encastats, balcó i
bany privat. Els altres dos dormitoris comparteixen dos banys més.

lucasfox.cat/go/bcn20722

Ascensor, Sostres alts, Propietat d'època,
Parquet, Llum natural,
Característiques d'època,
Edifici modernista, Vistes, Vestidor,
Sistema domòtic, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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.

REF. BCN20722

1.100.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08037

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

160m²
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

	Preciosa habitatge d&#39;època amb 3 dormitoris i 3 banys a venda al carrer Provença, al cor de Barcelona.

