
REF. BCN34604

699.000 € Pis - En venda
Pis de 5 dormitoris amb 19m² terrassa en venda a Sant Gervasi - La Bonanova
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

151m²
Plànol  

19m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Espectacular pis a reformar amb 5 dormitoris, 2 banys i
terrassa, en venda en un carrer semipeatonal al centre de
Sant Gervasi.

Espectacular pis a reformar de 152 m² amb terrassa en venda en un carrer
semipeatonal al centre de Sant Gervasi.

L'habitatge compta amb una ubicació excepcional, prop de la cruïlla de carrers de
Muntaner i Ronda General Mitre, però en un carrer semipeatonal molt tranquil,
gairebé sense trànsit de cotxes. Així, la ubicació combina perfectament la calma amb
l'accés a tots els serveis.

El pis es troba a una finca de l'any 1969, de molt bona qualitat constructiva, amb un
veí per planta. Per això, compta amb doble orientació i amb un murs que envolten la
finca i que són parets mestres i mitgeres, amb més aïllament.

El pis té 152 m² dhabitatge més 19 m² de terrasses el que suma 170 m².

Té dues zones molt ben diferenciades. D'una banda, la zona de dia compta amb saló-
menjador connectat a la terrassa i cuina molt àmplia. D'altra banda, la zona de nit
acull un dormitori de servei i galeria i després dos banys complets per als quatre
dormitoris.

El pis pot ser completament redistribuït per adaptar-lo a les necessitats actuals.

No dubteu a visitar-lo amb Lucas Fox.

lucasfox.cat/go/bcn34604

Terrassa, Ascensor, Propietat d'època,
Llum natural, Traster,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó, Alarma,
A renovar, 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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