
VENUT/UDA

REF. BCN21784

1.050.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 5 dormitoris en venda a Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

301m²
Plànol

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Pis en finca règia a reformar a la zona de Galvany.

Pis de grans dimensions amb un gran rebedor i armaris encastats de l´època amb
treballs de marqueteria. El saló orientat al sud-oest disposa de grans finestrals, amb
llar de foc i llibreria de fusta massissa. Previ al saló, disposem d´una avantsala
interior que realitza les funcions de despatx.

Contigües al saló, tenim unes portes corredisses de fusta massissa de l´època que
separen ambdós ambients, deixant entreveure l´ampli menjador. L'accés a la cuina es
fa a través del típic descans de l'època.

La cuina té la configuració típica de les cuines de Mitjans, una zona daigua i una altra
de rebost i office. Aquest espai disposa de safareig, planxador i d'un ampli dormitori
del servei amb bany privat.

El pis presenta entrada principal i de servei, amb accés a un muntacàrregues.

El passadís principal es beneficia de sostres alts amb voltes amb portes originals de
fusta. Aquest condueix a un ampli distribuïdor que dóna accés a una àmplia suite
amb una avantsala com a vestidor i dos banys adaptats.

També tenim dos dormitoris dobles exteriors d´àmplies dimensions i una altra doble
interior. Aquestes tres estades comparteixen un bany complet.

El pis és segregable pel que és ideal per a inversió o client que vulgui compartir
lespai amb un familiar.

El pis és ideal per a persones que vulguin viure a un pas de rambla de Catalunya, en
un pis ampli amb elements originals per reformar-lo al seu gust.

La finca no té aparcament, però hi ha solucions de garatge de lloguer al costat de
l'habitatge.

La propietat compta amb 273 m2 segons registre i 301 m2 segons plànol.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per rebre més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/bcn21784

Servei de consergeria , Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Parquet, Propietat d'època, Sostres alts,
A prop del transport públic , A renovar,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Muntacàrregues, S'accepten mascotes ,
Vestidor
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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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