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DESCRIÇÃO

Esta casa renovada em 2018 está localizada na parte
superior do gótico, a uma quadra da Plaza Catalunya,
Portal de l&#39;Àngel e Paseo de Gràcia. Possui 2 quartos
e 2 banheiros, e a fazenda possui um elevador.

Apartamento localizado a poucos minutos a pé da Plaza Catalunya, com todos os
serviços de transporte disponíveis para circular pela cidade e transporte direto para
o aeroporto Josep Tarradellas.

Numa propriedade clássica de Ciutat Vella, datada de 1900, encontramos este andar
alto com muita luz. A fazenda possui um elevador, um detalhe nem sempre frequente
nesse tipo de edifício.

Da entrada, vemos uma sala iluminada e espaçosa com cozinha aberta. A sala possui
pavimento de madeira com mosaico central de pavimento hidráulico recuperado,
além de uma parede de tijolos pintada de branco, que fornece aspectos clássicos da
Ciutat Vella. Esse espaço se abre para uma varanda externa que permite que a luz
entre na maior parte do dia. À nossa direita, temos a grande cozinha equipada com
detalhes de azulejos em tons de azul e gravuras ligeiramente diferentes, que trazem
grande personalidade ao espaço. Todo esse espaço de recepção no piso também
possui a volta catalã como elemento original recuperado.

Continuando em frente, à nossa direita, encontramos a primeira casa de banho
completa com chuveiro e torneiras de alta qualidade. Continuando em linha reta, à
nossa esquerda, temos o primeiro quarto de casal, com muita luz, que se abre para
outra das varandas. Bem em frente a este quarto, temos um segundo banheiro, neste
caso, cortesia. Finalmente, temos o segundo quarto de casal, neste caso um pátio
interior, que possui um espaço anexo multiuso que pode ser usado como vestiário,
área de estudo ou sala de jogos.

Esta casa renovada em 2018 é ideal como residência para quem deseja desfrutar de
todas as comodidades de estar no centro de Barcelona, mas com a tranquilidade de
estar em uma rua com pouco tráfego de pedestres.

lucasfox.pt/go/bcn18139

Elevador, Tectos altos,
Pavimento em mosaico , Varanda,
Renovado, Permitido animais, Exterior,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Esta casa renovada em 2018 está localizada na parte superior do gótico, a uma quadra da Plaza Catalunya, Portal de l&#39;Àngel e Paseo de Gràcia. Possui 2 quartos e 2 banheiros, e a fazenda possui um elevador.

