REF. BCN21954

€1,200,000 Pis - En venda

Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 75m² terrassa en venda a Eixample Esquerre
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Esquerre » 08007
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DESCRIPCIÓ

Elegant pis de 2 dormitoris amb característiques
d&#39;època en venda al costat del carrer Enric
Granados, a l&#39;Eixample Esquerre de Barcelona.
Aquest habitatge forma part d'una col·lecció de quatre pisos amb una reforma
preciosa en venda en una finca règia de l'Eixample de Barcelona. La promoció, situada
al carrer València, al costat del carrer de vianants Enric Granados, gaudeix d'un
entorn tranquil molt a prop de centre de la ciutat, els transports, tot tipus de botigues
i alguns dels millors restaurants que ofereix la ciutat.
Aquest preciós pis, situat a la planta principal (segona planta real), compta amb 170
m² distribuïts en un ampli saló, una cuina totalment equipada amb zona de
menjador, el dormitori principal amb vestidor i bany privat, un altre dormitori i un
bany addicional. La terrassa de 75 m², a la qual s'accedeix directament des de la
cuina-menjador, és un veritable luxe en un emplaçament tan cèntric, perfecte per
sopar a l'aire lliure i divertir-se amb els amics.
S'han conservat acuradament les característiques d'època, incloent els sostres amb
volta catalana i, en la mesura del possible, els terres hidràulics. Aquests elements es
combinen amb acabats moderns, com el terra de fusta natural en espiga.
Per a la seva comoditat durant tot l'any, el pis està equipat amb calefacció central i
aire condicionat. L'edifici disposa d'un ascensor.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.
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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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