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DESCRIÇÃO

Espetacular casa totalmente exterior com dois quartos e
uma casa de banho, no último andar de um edifício
clássico em Dreta de l'Eixample.
Espetacular casa totalmente exterior com dois quartos e uma casa de banho, no
último andar de um edifício clássico em Dreta de l'Eixample.
Avise primeiro que as fotografias do anúncio não correspondem ao apartamento à
venda. São fotografias de um projeto anterior do mesmo proprietário, que mostram a
qualidade com que será finalizada a reforma do imóvel atual.
O edifício está localizado em um cruzamento clássico no Eixample, entre as ruas
Girona e Rosselló. A fazenda é clássica, com entrada imponente e elevador.
O apartamento está localizado no último andar do edifício, por isso tem o máximo de
luz natural possível. Estando numa encruzilhada, há mais espaço em relação aos
edifícios próximos do que é habitual no Eixample.
O apartamento está apenas sendo reformado, como indicamos no início. Destaca-se
principalmente pela sua distribuição; Por ser totalmente exterior, maximiza a luz
natural e minimiza a perda de medidores em espaços não úteis.
Tem dois quartos espaçosos com roupeiros embutidos, uma cozinha independente
totalmente equipada e de alta qualidade, e uma casa de banho bastante ampla. A
sala de jantar está muito bem distribuída e está localizada junto à entrada da casa,
tornando-a ideal para receber convidados.
Os acabamentos da reforma combinarão perfeitamente a arquitetura clássica e o
design, cujos protagonistas serão o tijolo, as vigas e a carpintaria.
A casa tem muitos detalhes que a tornam uma opção na área, distribuição
totalmente exterior, qualidade de reforma e localização sob um terraço comum que
pode ser usado (embora não faça parte da casa e não seja privado).
Não hesite em visitar este espetacular apartamento com Lucas Fox.
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Elevador, Tectos altos, Parquet, Luz natural,
Edificio da época, Características da época,
Varanda, Sistema domótico, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Interior, Exterior,
Cozinha equipada, Ar condicionado, 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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