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DESCRIPCIÓ

Casa aïllada gran en venda a Pedralbes, a la zona alta de
Barcelona. La parcel·la on es troba fa 2000m2 i té vistes
del mar i de la ciutat de Barcelona.
Casa aïllada en venda a la zona residencial més exclusiva de Barcelona, Pedralbes, on
trobem algunes de les empreses o consolats més prestigiosos de la ciutat.
Aquesta casa familiar es troba en una parcel·la de 2000 m2 amb vistes panoràmiques
espectaculars de la ciutat de Barcelona i del mar. La casa data de finals dels anys
setanta i li calen una reforma superficial i una redistribució per tal d’assolir el seu
màxim potencial.
Aquest immoble és una elecció òptima per a algú que busqui una gran casa privada
amb un jardí de grans dimensions a l’exclusiva zona de Pedralbes. No és gens
freqüent que propietats de parcel·les tan grans com aquesta arribin al mercat, de
manera que també es tracta d’una inversió immobiliària excel·lent.
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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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