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1.250.000 € Casa / Vila - Venda

Casa / vila Quartos with 60m² terraço à venda em Sant Gervasi - Galvany,
Barcelona
Spain » Barcelona » Barcelona-city » Sant Gervasi - Galvany » 08006
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DESCRIÇÃO

Moradia geminada de 148 m² distribuídos por 2 pisos, com
licença aprovada para a sua ampliação, convertendo-a
numa casa de três pisos para venda em Sant Gervasi Galvany, Barcelona.
Lucas Fox apresenta esta casa geminada de design clássico para ser reformada à
venda em Sant Gervasi – Galvany.
lucasfox.pt/go/bcn35158

Seguindo o projeto de reforma, no piso de entrada, encontramos um pequeno
distribuidor que leva a uma cozinha espaçosa e luminosa que por sua vez se conecta
a uma espaçosa sala de jantar. Este tem acesso a um maravilhoso e acolhedor pátio
interior com cerca de 60 m² que pode ser utilizado durante todo o ano, tanto no
inverno como no verão.
Da sala de estar, acedemos ao primeiro andar onde encontramos dois grandes
quartos duplos com um segundo quarto familiar, que poderá ser convertido num
terceiro quarto, se assim o desejar. Encontramos neste piso uma área prática para
lavandaria.
A casa tem todas as licenças de construção aprovadas para a ampliação do terceiro
andar, destinado a se tornar o quarto principal com uma luxuosa casa de banho
privativa, área de estar e terraço privado.
Entre em contato para mais informações.
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Piscina, Jardim, Tectos altos, Luz natural,
A renovar
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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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