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DESCRIPCIÓ

Fantàstic pis de 215 m² a reformar, amb molt potencial en
venda al luxós Passeig de Gràcia de Barcelona, molt a
prop de la Pedrera.
Pis de més de 210 metres quadrats en una tercera planta de finca règia en ple Passeig
de Gràcia, magníficament orientat per tenir sol directe i llum a dojo, completament
diàfan i llest per ser reformat integralment, presidit per grans finestrals amb
increïbles vistes a obres cim de larquitectura modernista catalana.
Entrant al pis, seguint la clàssica planta de pis passant de principis del S. XX trobem
la zona d´estar a mà esquerra del rebedor, oposada a un ampli distribuïdor que ens
guia cap a la zona de nit, amb la possibilitat de construir una suite amb bany complet
i vestidor, aprofitant la lluminositat d'una bonica galeria del darrere que pot tornar a
quedar oberta com a espai exterior.
La propietat en el seu estat actual no disposa de cèdula d'habitabilitat, però una
vegada acabada la reforma en disposarà.
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Servei de consergeria, Llum natural,
A prop del transport públic , Exterior,
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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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