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DESCRIPCIÓ

Meravellosa habitatge modernista de 2 dormitoris i 2
salons amb elements d&#39;època i terrassa en venda al
Quadrat d&#39;Or.
Aquest pis modernista de 136 m² es situa en el Quadrat d'Or, una de les zones més
privilegiades de la ciutat en ple Eixample Esquerre.
L'habitatge es presenta a actualitzar. Gràcies als seus elements originals en bon estat
com a sòls hidràulics, sostres alts artesanats, fusteria de fusta o vidrieres, així com
als seus 47 m² de terrassa, es tracta d'una oportunitat única per crear un pis de
somni al centre de Barcelona. Així mateix, la finca d'època en què s'ubica compta amb
ascensor i servei de consergeria, a més de traster i una terrassa comunitària al terrat.
Només entrar a el pis ens rep un espaiós rebedor amb dues àmplies estades a mà
esquerra. A la dreta se situen dos dormitoris, un vestidor i dos banys complets. A el
fons trobem un espaiós saló-menjador molt acollidor amb una bonica galeria
exterior que dóna a un pati d'ús exclusiu.
L'habitatge està equipada amb calefacció per garantir el seu màxim confort en
qualsevol època de l'any.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest magnífic pis modernista.
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Terrassa, Ascensor, Sostres alts,
Propietat d'època, Paviments hidràulics,
Llum natural, Edifici modernista, Interior,
Exterior, Cuina equipada, Balcó,
A prop del transport públic

REF. BCN7128

795.000 € Pis - Venut/uda

pis de 2 dormitoris amb 47m² terrassa en venda a Eixample Esquerre, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Esquerre » 08007

2

2

136m²

47m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa

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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