
REF. BCN22375

695.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Quartos à venda em Eixample Left, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Barcelona-city »  Eixample Left »  08036
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+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.pt Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spain
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DESCRIÇÃO

Esplêndida casa localizada em uma propriedade real com
elementos de época na Praça Dourada do Eixample.

Este apartamento fantástico está localizado no último andar de uma propriedade
real com personalidade no centro da Praça Dourada, muito perto da Diagonal, Enric
Granados e Rambla Catalunya.

O apartamento, com uma área de 130 m2 de área, possui uma sala de estar em frente
à rua Tarragona e dois quartos com um pátio.

No total, possui quatro quartos e dois banheiros. Um deles é ensuite com seu próprio
banheiro. Note-se que todos os quartos são claros e que o quarto quarto, localizado
próximo à sala de estar, possui um sistema de paredes deslizantes que permitem sua
conversão em um espaço aberto para expandir a área do dia. Portanto, pode ser
usado como quarto de hóspedes, estudo ou simplesmente um quarto.

Note-se que o terraço comum fica logo acima da casa e é facilmente acessível.

É uma ótima oportunidade para adquirir uma casa no melhor bairro de Eixample.

lucasfox.pt/go/bcn22375

Terraço, Elevador, Tectos altos,
Pavimento em mosaico , Parquet,
Luz natural, Edificio da época,
Características da época,
Terraço comunitário, Edifício modernista,
Vestiário, Varanda,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Janelas de vidro duplo ,
Interior, Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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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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