
PREU REBAIXAT

REF. BCN35373

695.000 € Pis - En venda - Preu rebaixat
Pis de 3 dormitoris amb 8m² terrassa en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08037

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

150m²
Plànol  

8m²
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

Habitatge a reformar situat en una planta alta a
l'Eixample Dret, amb 150 m2, boniques vistes clares i molt
bona orientació

Habitatge al centre de Barcelona, al límit entre els barris de l'Eixample i Gràcia ia
escassos metres de Passeig de Gràcia. Aquí, trobem aquesta propietat a reformar
situada a planta alta, amb tres habitacions, dos banys i gran potencial de
remodelació. La finca data de finals dels anys 50 i presenta un bon estat.

La propietat té un gran potencial de reforma, ja que l'estructura gairebé no compta
amb murs de càrrega i es pot redissenyar tota la distribució. A més, el gran balcó i les
generoses vidrieres la converteixen en una propietat única a l'Eixample.

En accedir-hi, trobem un rebedor al centre que divideix la zona de dia i la zona de nit.
A l'esquerra del rebedor tenim un saló molt gran amb una gran vidriera amb accés a
un balcó molt espaiós. Està orientat al sud-est, de manera que ofereix moltes hores
de sol directe i vistes clares. A la part posterior, hi ha una petita estada que s'utilitza
com a traster. Amb ell, tenim un dels dos accessos a una cuina independent, amb
bany i zona d'aigües. El segon accés de la cuina ens porta al rebedor i, posteriorment,
a la zona de nit, on trobem una habitació doble a la dreta. Després, veiem un altre
generós rebedor amb accés a una habitació de grans dimensions, un bany complet i
una altra habitació doble a la dreta.

La finca té ascensor, al qual s'accedeix després de pujar uns graons. Presenta molt
bon estat gràcies al bon manteniment per part de la comunitat de veïns.

Aquest habitatge és ideal per a propietaris que vulguin tenir la casa dels seus somnis
al costat de Passeig de Gràcia, amb un gran balcó i molt bona il·luminació, una mica
excepcional a l'Eixample.

Per a més informació, contacteu amb Lucas Fox

lucasfox.cat/go/bcn35373

Ascensor, Llum natural, Vistes, Safareig,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
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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