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810.000 € Pis - En venda - Preu rebaixat

Pis de 6 dormitoris amb 14m² terrassa en venda a Eixample Esquerre, Barcelona
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DESCRIPCIÓ

Meravellós pis a de 182 m² a reformar amb estupendes
possibilitats, amb terres de mosaic de tipus Nolla, 5
balcons exteriors a carrer i terrassa interior en venda a
Barcelona.
A la Gran Via de les Corts Catalanes, al costat de la plaça Universitat trobem aquest
magnífic pis a reformar de 182 m² construïts amb cinc balcons, una terrassa del
darrere de 8 m² i dos grans patis de llum.
La zona gaudeix de tots els serveis i està perfectament connectada. Es troba a 5
minuts de l´estació de tren que connecta directament amb l´aeroport ia 3 minuts de
la bonica plaça Universitat.
L´habitatge es troba en un bonic edifici modernista que data de l´any 1900, amb
molts detalls conservats de l´època com la façana emblemàtica, entrada senyorial i
detalls florals a la zona comunitària. El pis conserva elements originals com sostres
alts, motllures, elaborats terres hidràulics de Nolla i tancaments originals.
El pis ofereix grans possibilitats de reforma, i pot aprofitar l'espai al màxim i crear
amplis espais còmodes i pràctics. La part exterior consta actualment de cinc estances
exteriors amb balcó, ia l´interior disposem de dues estades amb sortida a la terrassa
interior que gaudeix de sol directe. Gràcies a la seva condició exterior amb doble
orientació sud i nord, l'habitatge gaudeix de molta llum i facilita una molt bona
ventilació a tot l'habitatge.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar més informació o concertar una
visita a aquest inigualable habitatge.
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Terrassa, Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Paviments hidràulics,
Sostres alts, Edifici modernista,
A prop del transport públic , Balcó,
Calefacció, Exterior, Interior
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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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