
REF. BCN33363

780.000 € Pis - En venda
Pis de 4 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08010

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

142m²
Plànol  

2m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Gran pis clàssic de 4 habitacions, amb 2 cambres de bany
i una galeria gran a pati d´illa en venda a la millor zona de
l´Eixample Dret de Barcelona, al costat del passeig de
Sant Joan.

Pis gran i amb una distribució funcional, ben dividit en zona de dia i de nit, en bon
estat i llest per entrar-hi a viure, amb moltes possibilitats per adaptar-lo segons les
seves necessitats. Gaudeix d'una ubicació excel·lent, a una de les zones més
exclusives i amb menys oferta de pisos de tot Barcelona, a 100 metres del passeig de
Sant Joan, a la zona més residencial de l'Eixample Dret.

Aquest pis de 142 m² construïts té sostres de 3 metres d'alçada.

En accedir a l'habitatge, trobem un ampli rebedor-distribuïdor que es troba al centre
de l'habitatge i divideix l'habitatge entre la zona de dia i la nit.

La zona de nit es compon de tres espaiosos dormitoris dobles, dos amb sortida a
balcó. Comparteixen una gran cambra de bany i disposen d'una estança contigua, que
es pot utilitzar com a vestidor, cambra de planxa o despatx.

La zona de dia compta amb una altra cambra de bany, un dormitori individual, la
cuina, el gran saló-menjador i la galeria.

Al pis li correspon un quart safareig i un altre traster dels existents al terrat de
1,68m2 i 1,20m2.

Aquest habitatge s'ubica en una finca clàssica del 1926, reformada i en perfecte estat
de conservació, d'arquitectura senyorial i amb unes qualitats constructives sòlides,
d'alta qualitat, amb ascensor i conserge diürn en horari laboral.

A pocs metres, disposem d'aparcament de lloguer amb places sempre disponibles.

L´habitatge està perfectament comunicat per autobús i metro, que té parada a pocs
minuts a peu. Aquest pis es troba a un minut a peu del passeig Sant Joan i proper a la
part més senyorial de l'Eixample.

lucasfox.cat/go/bcn33363

Servei de consergeria , Ascensor,
Propietat d'època, Llum natural, Traster,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Biblioteca, Balcó, 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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