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DESCRIÇÃO

Apartamento recentemente renovado à venda em uma
das ruas mais cobiçadas de Barcelona, Enric Granados, no
centro da cidade.
Lucas Fox apresenta com exclusividade uma casa fantástica na Calle Enric Granados,
uma das ruas mais cobiçadas de Barcelona.
A casa é entregue recentemente reformada, novinha e tem 173,21 m². Tem um grande
hall, uma zona exterior com uma cozinha semi-aberta para a sala de jantar com duas
varandas viradas para a rua. A área noturna oferece quatro quartos duplos, um deles
com banheiro privativo, e dois banheiros completos. Além disso, a casa possui duas
galerias fora do pátio do bloco.
O apartamento encontra-se actualmente a ser totalmente remodelado e será
equipado com pavimento em parquet, carpintaria com vidros duplos acústicos
mantendo as janelas de madeira originais totalmente remodeladas, roupeiros
embutidos, cozinha equipada Santos com electrodomésticos da marca Bosch, ar
condicionado canalizado e aquecimento com radiadores a gás , entre outros.
O apartamento está localizado em um prédio com elevador de 1919 em muito bom
estado de conservação e fica a poucos passos da Avinguda Diagonal e de outras ruas
cobiçadas, como Rambla de Catalunya e Paseo de Gracia. Tem todo o tipo de serviços,
comércio, restauração, lazer e transportes públicos na sua envolvente.
Contacte-nos para receber mais informações sobre este belo imóvel e assim marcar
uma visita.
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Elevador, Edificio da época, Parquet,
Acesso habilitado para cadeira de rodas ,
Aquecimento, Ar condicionado,
Armários empotrados , Cozinha equipada,
Exterior, Janelas de vidro duplo ,
Permitido animais,
Perto de transporte público , Renovado,
Varanda
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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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