REF. BCN26398

€790,000 Pis - En venda

Pis de 2 dormitoris amb 6m² terrassa en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Dret » 08010
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DESCRIPCIÓ

Fantàstic pis de 2 dormitoris i 2 banys amb llicència
turística amb ocupació per a 6 persones en venda al
centre de Barcelona, a plaça Catalunya.
Pis de dos dormitoris i dos banys al cor de la ciutat, al costat de la plaça Catalunya i a
el passeig de Gràcia, dues de les zones de major atractiu i interès de la ciutat. A més,
és a 5 minuts dels barris Gòtic i El Born.
La zona de dia consta d'un lluminós saló amb un còmode sofà-llit, una televisió de
pantalla plana, taules i cadires. A més, compta amb una cuina totalment equipada
per a major comoditat dels seus hostes.
La zona de nit consta de dos dormitoris. El dormitori principal té un llit doble i té un
ampli espai per vestidor dels hostes i les seves pertinences. El segon dormitori té dos
llits individuals. Finalment, ofereix dos banys amb acabats en marbre blanc i dutxa.
Disposa de connexió Wi-fi a Internet, aire condicionat i calefacció, a més de caixa
forta.
El pis disposa de llicència turística per 6 ocupants, amb dos llits dobles en tots dos
dormitoris, més un sofà llit per a dues persones més.
La finca no disposa d'aparcament privat, però a uns 250 metres de pis trobarà un
aparcament públic.
Una oportunitat única d'inversió per destinar a lloguer turístic en una de les finques
més ben situades de la ciutat.
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Ascensor, Llum natural,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre ,
Llicència de lloguer, Renovat, Vistes
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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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