
VENUT/UDA

REF. BCN3320

1.590.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08010

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

190m²
Plànol

+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

Impressionant pis de 3 dormitoris a venda al cèntric
carrer Girona, renovat amb els millors materials i amb
mobiliari d&#39;alta qualitat.

Aquesta preciosa habitatge, renovada amb les millors qualitats, es troba en la quarta
planta d'un elegant edifici modernista del carrer Girona, al cèntric barri barceloní de
l'Eixample Dret.

Té una superfície de 190 m² i gaudeix de vista sobre les copes dels arbres del carrer
Girona i, per l'altre costat, al típic pati interior de l'Eixample.

Compta amb un fantàstic saló-menjador, molt espaiós i lluminós, amb un balcó
envidriat que dóna al pati. Des del saló arribem a una moderna cuina de Boffi
equipada amb electrodomèstics Miele i Gaggenau, que dóna al pis un toc elegant i
contemporani.

En total hi ha 3 dormitoris: 2 d'ells dobles amb un bany compartit, i el dormitori
principal amb el seu propi bany i vistes al carrer Girona. Al passadís també trobem un
lavabo de convidats.

L'habitatge es caracteritza per una combinació d'acabats moderns i de detalls
modernistes restaurats, com els sostres alts amb motllures decoratives, els terres
hidràulics, els vitralls pintades i els balcons de ferro forjat.

És l'oportunitat perfecta per als que busquin un habitatge d'època exclusiva en un
emplaçament immillorable, o per a inversors que vulguin una rendibilitat de lloguer
alta garantida i contínua.

lucasfox.cat/go/bcn3320

Ascensor, Sostres alts, Propietat d'època,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Característiques d'època,
Edifici modernista, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Sistema domòtic, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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