REF. BCN35998

875.000 € Pis - En venda

Pis de 4 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Dret » 08013
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Plànol

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

En venda espectacular propietat modernista a Gran Via de
les Corts Catalanes, amb quatre dormitoris dobles, tres
banys, tres balcons i nombrosos elements clàssics.
Lucas Fox presenta en exclusiva aquesta preciosa propietat orientada al sud i situada
en un edifici modernista del 1930 ubicat a la Gran Via de les Corts Catalanes, molt a
prop de la plaça Monumental i l'estació de metro.
Aquest habitatge desprèn tot l'encant de la Barcelona modernista gràcies als seus 170
m² amb precioses característiques d'època, sostres alts i enteixinats, terra hidràulic i
fusteria original.
Entrem per un rebedor amb escales antigues restaurades que condueixen a la planta
baixa, on hi ha un dormitori o despatx, un lavabo de cortesia i finestres amb vistes al
pati interior de l'edifici.
A la planta principal hi trobem la cuina amb zona de menjador, un saló menjador
semiobert amb balcó, una atractiva galeria amb sala d'estar i unes majestuoses
columnes de terra a sostre. Aquesta planta inclou dos dormitoris dobles, un bany
complet i el dormitori principal amb bany privat.
Segons els plànols, la propietat té 170 m² en total (a la Nota Simple apareixen 148 m²)
i un traster.
Una propietat d'època exquisida amb els elements arquitectònics típics de l'Eixample,
llum natural abundant i una distribució molt pràctica.
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lucasfox.cat/go/bcn35998
Terrassa, Servei de consergeria,
Sostres alts, Paviments hidràulics,
Llum natural, Característiques d'època,
Terrassa comunitària, Edifici modernista,
Interior, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, 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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