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Característiques

Situació

BARCELONES

Original Palauet d'estil Eclèctic en un passatge privat a pocs metres de Passeig de Gràcia

CLASSE TERRENYjardi i patis
PLANTES
3

s.XIX
CONSERVACIÓ

COMARCA BARCELONAPROVÍNCIA

DISTÀNCIA BARCELONA DISTÀNCIA POBLE DISTÀNCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTÀNCIA TREN / BUS

1.900.000 €pedra i ciment

CLIMADISTÀNCIA PUNT D'INTERÈS

TIPUS DE FINCA

DESCRIPCIÓ TERRENY

DESCRIPCIÓ SUP. EDIFICADA

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

91 m2 467 m2 6 banys xemeneia jardí   8 hab.      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTIQUES

ANTIGUITAT

E
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0,1 Km. Paseo de Gracia

0 Km. 0 Km. 0 Km. 

4 m. Edifici

Actualitzar

  

91 m2 TERRENY467 m2 EDIFICATS

8 HABITACIONS, 6 BANYS

jardí i terrasses

 +34 93 363 35 00 - info@fincascos.com - www.fincascos.com - París, 130 08036 Barcelona  Contacteu avui amb nosaltres para més informació o per organitzar una visita 



REF.: 35923

Descripció:
Exclusiu Palauet d'estil eclèctic, amb certs aires neoclàssics i anglosaxons, amb elements arabitzants. Construït a mitjans del segle XIX en un passatge privat proper a Passeig de Gràcia, recorda les construccions del oest de Londres.El passatge disposa de seguretat privada i en ell podem trobar vivendes, consolats i seus socials d'empreses. Situat en una de les zones mes prestigioses de la ciutat y a només un carrer de Passeig de Gràcia.La propietat conserva tot el seu caràcter original, tant a l'interior com a l'exterior, actualment s'utilitza com a habitatge i oficina professional a la planta semisoterrani.La propietat es composa de planta semisoterrani, planta baixa aixecada i segona planta, a més a més d'una sala de grans dimensions sota del jardí.P.Baixa: Rebedor, gran sala d'estar amb xemeneia, escalinata, habitació suite amb vestidor i bany complet, 2 habitacións, cuina, bany de cortesia i pati posterior.1ª Planta: Gran suite amb bany complet i sortida a dues terrasses.Semisoterrani: Espai independent amb accés directe des del carrer i de la planta baixa, ideal per reconvertir en vivenda independent o despatx professional, actualment disposa de 4 dormitoris dos de ells suite amb bany complet, gran sala, sala de maquines, espai habilitat com a celler amb barra de bar, quasi tot amb llum natural i ventilació.Propietat única considerada un Bé Cultural d'interès de la ciutat, per la seva riquesa arquitectònica al ser un dels llocs més únics i exclusius dins de l'eixample barceloní, només a l'abast de uns pocs privilegiats que puguin invertir a més a més de en un immoble en una autèntica peça d'art.
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La Zona
La Dreta de l'Eixample és un dels sis barris del districte de l'Eixample de Barcelona. Aquest barri va ser on va començar l'aplicació del Pla Cerdà. S'estén des del carrer Balmes fins al passeig de Sant Joan i carrer de Nàpols.És l'eix del modernisme de la ciutat i on es troben els majors monuments de la ciutat. La Pedrera, l'Casa Batlló ... i llocs d'interès turístic com la Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya ...

Disponibilitat sobre acord. Les dades exposades són ofertes per tercers, merament informatives i se suposen correctes. La nostra 
empresa no garanteix la seva veracitat. L'oferta està subjecta a errors, canvis de preu, omissió i / o retirada del mercat sense 
previavís. Les despeses de transmissió patrimonial, IVA, notari i registre van a càrrec del comprador. Seguint la normativa espanyola, 
les despeses de comissió van a càrrec del venedor.

CONDICIONS GENERALS AVÍS LEGAL
De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem dels punts següents: Les dades de caràcter personal que 
ens subministri en aquesta i altres comunicacions seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de NATURAL PROPERTY, 
S.L. La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Aquestes 
dades no seran cedides a tercers, tret de les cessions legalment permeses. L'informem de la possibilitat d'exercir els corresponents 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant NATURAL PROPERTY, S.L. 
com a responsable del fitxer. Els drets esmentats els pot exercir a 
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