
VENUT/UDA

REF. BCN24473

760.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic de 3 dormitoris amb 58m² terrassa en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08010

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

91m²
Plànol  

58m²
Terrassa

+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

Fantàstic àtic al cor de Barcelona, a reformar, amb 2
terrasses.

Aquest excel·lent pis per reformar ofereix infinites possibilitats. Es troba en l'última
planta d'un edifici clàssic situat en una de les zones més cotitzades de Barcelona.
Gaudeix de 2 terrasses, una a cada costat de el pis, amb vistes impressionants de la
ciutat i Casa Burés així com llum natural durant tot el dia.

El pis necessita una reforma integral. Consta de 90 m² de superfície i 2 terrasses de
20 i 40 m² respectivament.

Actualment inclou 3 dormitoris i 2 banys.

Es tracta d'un immoble ideal per a algú a la recerca d'un projecte de reforma en un
dels millors barris de Barcelona.

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

lucasfox.cat/go/bcn24473

Terrassa, Ascensor, Propietat d'època,
Llum natural, Edifici modernista, Vistes,
Exterior, Calefacció, Balcó, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A renovar, A prop del transport públic

REF. BCN24473

760.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic de 3 dormitoris amb 58m² terrassa en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08010

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

91m²
Plànol  

58m²
Terrassa

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

https://www.lucasfox.cat/go/bcn24473
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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	Fantàstic àtic al cor de Barcelona, a reformar, amb 2 terrasses.

