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DESCRIÇÃO

Casa senhorial com 4 quartos com detalhes de época
elegantes, acabamentos modernos e belas vistas verdes,
para venda no Eixample Izquierdo em Barcelona.
Luxuoso apartamento de 151 m² com duas varandas localizado em uma propriedade
real listada em 1900, muito perto das ruas emblemáticas de Enric Granados e Paseo
de Gràcia. Uma vez que está no quarto andar e tem os jardins da Universidade de
Barcelona ao lado, ele goza de belas vistas verdes e luz solar abundante durante todo
o dia, algo muito incomum no coração da cidade.
Ao entrar, encontramos um belo salão que nos leva à grande sala de estar com
varandas com vista para os jardins da universidade. Ao lado da área de jantar é a
cozinha, totalmente equipada.
A área da noite, que é claramente diferenciada da área do dia, oferece quatro quartos
no total, embora um deles seja usado atualmente como um estúdio. Há também dois
banheiros: um é especialmente grande e tem uma banheira, enquanto o outro tem
um chuveiro moderno. Nos fundos da casa, encontramos uma galeria fechada com
vista para o pátio interno do edifício.
Este piso de época foi renovado com muito bom gosto e actualmente goza de
acabamentos modernos de alta qualidade, complementados por pormenores de
época bem conservados, como tectos altos com belas molduras e muitos elementos
art déco, como vitrais.
Você também pode desfrutar de um terraço comum e, além disso, o preço inclui um
depósito privativo na cobertura.
Uma oportunidade ideal para adquirir uma casa com uma renovação fantástica com
muito charme histórico, vistas verdes e uma localização invejável em uma
propriedade listada no centro de Barcelona.
Observe que, de acordo com a Nota Simples e o Cadastro, mede 151 m², embora de
acordo com a medição sejam 163 m² construídos.
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Elevador, Tectos altos, Parquet, Luz natural,
Características da época,
Edifício modernista, Vistas, Varanda,
Renovado, Perto de transporte público ,
Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
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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