
REF. BCN21742

1.585.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 6m² terrassa en venda a
Eixample Dret
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08007

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

180m²
Plànol  

6m²
Terrassa

+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

Pis alt i lluminós situat en una finca règia al passeig de
Gràcia, un lloc prime davant de la Casa Batlló, envoltat de
la zona comercial més prestigiosa de Barcelona i dels
edificis modernistes més emblemàtics.

Consta d'un impressionant dormitori tipus suite amb estudi, vestidor i bany complet
amb banyera d'hidromassatge i dutxa, dos dormitoris dobles amb un bany amb
dutxa, una cuina equipada, un saló-menjador, un lavabo de convidats, un safareig i
un traster.

El saló és extens, amb amplis finestrals que donen pas a un gran balcó amb
orientació sud i vistes a passeig de Gràcia i a la mar. És un pis excepcional,
confortable i lluminós.

Té aire condicionat i calefacció. Hi ha servei de consergeria, així com possibilitat
d'aparcament a escassos metres. La finca compta amb ascensor i muntacàrregues.

lucasfox.cat/go/bcn21742
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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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