REF. BCN24843

439.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 46m² de jardí en venda a Gótico
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Gótico » 08001
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Plànol

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Gran oportunitat d&#39;adquirir un habitatge tipus loft
de disseny personalitzat amb jardí privat a la part baixa
del Gòtic de Barcelona.
Aquest dúplex únic a nivell de carrer a El Gòtic es troba en un edifici d'època que
destaca per la seva tranquil jardí i entrada independent.
S'ha reformat íntegrament amb un disseny d'alta qualitat fidel a l'estil únic de
l'veïnat, mantenint les característiques originals com parets de maó a la vista i
sostres amb bigues. L'habitatge està registrada com un espai comercial, per la qual
cosa és una bona opció per a una persona que treballa per compte propi i que vulgui
utilitzar l'habitatge com a espai de treball.
S'accedeix a aquest dúplex estil loft directament des del carrer. Per maximitzar la
privacitat i l'espai a l'aire lliure, abans d'entrar a l'habitatge, hi ha un vestíbul a l'aire
lliure de 5,5 m² amb molt d'encant, que ofereix emmagatzematge exterior addicional.

lucasfox.cat/go/bcn24843
Terrassa, Jardí, Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Zona chill-out,
Traster, Renovat, Exterior,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic

L'immoble no disposa de cèdula d'habitabilitat ni opció a adquirir-la.
A l'entrar a nivell de carrer, hi ha una àmplia entrada que podria tancar-se per crear
un espai d'oficina. En el nivell inferior, hi ha tres dormitoris tranquils amb espai
d'emmagatzematge i un bany complet.
En el nivell superior hi ha un ampli saló-menjador amb vistes a l'encantador jardí
privat. Una cuina moderna amb molta llum natural condueix a l'bany. També hi ha un
bany de visites a la banda de la sala.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquesta
bonica habitatge en venda a El Gòtic.
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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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