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DESCRIÇÃO

Maravilhoso apartamento de 3 quartos renovado com
características de época para venda ao lado de Passeig
de Gràcia.
Este excelente, acolhedor e funcional apartamento está localizado no quarto andar
de uma propriedade real maravilhosa com elevador. A casa é apresentada com uma
excelente reforma com as melhores qualidades em que foram preservadas as
características arquitetônicas, como as vigas do teto, que foram fixadas e pintadas,
proporcionando um toque único ao piso. Além disso, tem muita luz graças à sua
dupla orientação e desfruta de uma localização invejável a menos de uma rua do
Passeig de Gràcia.
Ao entrar, recebemos à esquerda uma fantástica cozinha fechada com ventilação de
pátio. Este quarto tem transbordar de luz natural, aparelhos de última geração e
bancada Silestone. Então, fomos para a sala de estar, um espaço de dimensões
generosas com 2 grandes janelas que fornecem muita luz e vista para a rua Consell
de Cent e Passeig de Gràcia.
Um corredor leva à área da noite, que abriga, à direita, um quarto duplo com
banheiro privativo e um guarda-roupa embutido. Em frente, há um banheiro de
cortesia e, finalmente, no final do corredor, a casa oferece a maravilhosa 2 quartos
duplos com casa de banho privada, que também têm acesso a uma varanda de frente
para o mar e com vista para um pátio tranquilo .
A casa tem piso de madeira e está equipada com aquecimento, ar condicionado e
vidros duplos para garantir o seu conforto em qualquer época do ano. Ele também
oferece um sistema de automação residencial para facilitar o seu dia a dia.
Contacte-nos para visitar esta fantástica casa renovada ao lado do Passeig de Gràcia.
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Serviço de porteria, Elevador, Tectos altos,
Parquet, Luz natural, Edificio da época,
Características da época, Vistas, Varanda,
Sistema domótico, Renovado,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Interior, Exterior,
Despensa, 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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