REF. BCN32070

530.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Gràcia, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Gràcia » 08012

2

2

78m²

3m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Acollidor pis completament reformat en una tercera
planta real al barri de Gràcia
Pis amb molt d´encant en una finca amb pocs veïns al barri de Gràcia que ofereix una
agradable vida de poble, connectada per multitud de places on gaudir de les seves
terrasses.
Està situat a tan sols 2 minuts a peu de la Casa Viçens de Gaudí. El pis està llest per
entrar a viure amb acabats de gamma alta. Està clarament dividit en zona de dia i
zona de nit.
Consisteix de 2 habitacions, una en suite amb vestidor i bany amb banyera i la segona
habitació sent individual però molt àmplia amb armaris encastats aprofitant al
màxim els seus espais.
Està equipat amb armaris encastats a totes les estances, parc de fusta, mosaic,
sostres alts, cuina completament equipada, endolls europeus i americans integrats.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.
El pis se situa al barri de Gràcia ubicat a la part alta de passeig de Gràcia, que unia
aquest antic poble amb la part vella de la ciutat envoltat de tota mena de serveis,
botigues i restaurants. Ben connectat amb transport públic per arribar a tots els
punts de Barcelona.
La zona és una de les millors zones de la Vila de Gràcia, ja que se situa a la part alta
de la Vila, una zona més residencial i amb una arrelada vida de barri.
Es tracta d'una zona tranquil·la i airejada, amb tots els serveis necessaris a prop
(gimnasos, supermercats, ferreteries, tintoreries, bancs, hospital, etc.)
Tenim diverses línies de bus que connecten verticalment i horitzontalment amb tots
els punts de la ciutat, així com accés molt proper a l'estació de Fontana. Pel que fa a
la sortida de la ciutat o accés amb cotxe a altres punts d'aquesta, disposem de
connexió ràpida per agafar la travessera de Dalt-Ronda del Mig per sortir/entrar de
la ciutat amb facilitat.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya

lucasfox.cat/go/bcn32070
Ascensor, Sostres alts,
Característiques d'època,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat
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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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