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Característiques

Situació

BARCELONES

Amplíssim pis amb jardí, únic a Dreta de l'Eixample

CLASSE TERRENYjardí privado
PLANTES
1

1998
CONSERVACIÓ

COMARCA BARCELONAPROVÍNCIA

DISTÀNCIA BARCELONA DISTÀNCIA POBLE DISTÀNCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTÀNCIA TREN / BUS

975.000 €maó revocat

CLIMADISTÀNCIA PUNT D'INTERÈS

TIPUS DE FINCA

DESCRIPCIÓ TERRENY

DESCRIPCIÓ SUP. EDIFICADA

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

130 m2 305 m2      jardí      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTIQUES

ANTIGUITAT

E
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. 

0 Km. 0 Km. 0 Km. 

0 m. Pis /Apartament

Impecable

  

130 m2 TERRENY305 m2 EDIFICATS
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Descripció:
Pis únic amb jardí ubicat a Dreta de l'Eixample amb un total de 305m2 dels quals 175m2 corresponen a habitatge i 130m2 al jardí privat.Propietat àmplia i molt lluminosa que disposa d'un espectacular jardí impensable de trobar en el centre de la ciutat.Distribuït en 4 dormitoris (1 d'ells en suite amb bany i vestidor), gran sala d'estar, cuina office, 2 banys complets i safareig.Amb sortida a balcons en façana principal i jardí a l'interior.Si l'interior de l'habitatge destaca per la seva bona distribució i generositat d'espais seu espai exterior mereix una menció a part: les dimensions, frescor, silenci i sobretot la privacitat que ofereix el seu exclusiu jardí de 130m2, el converteixen possiblement en un dels punts més relaxants de l'Eixample barceloní.Un agradable espai per utilitzar durant tot l'any a la es troben: una font d'època totalment funcional, zona de porxo cobert, edificacions annexes com cuina d'estiu, espai per a emmagatzematge, celler, grans armaris encastats, que envolten l'espai principal a el qual hi ha installat una gran pèrgola central.L'elevada superfície del jardí el converteix en un lloc ideal per a una possible installació de piscina o jacuzzi.Pis situat en edifici de molt pocs veïns, situat en ple centre d'aquest concorregut districte on es troba la màxima activitat comercial, empresarial i turística de la ciutat i amb excellent comunicació per estar al costat de parada metro i bus.Disposa de totes les comoditats necessàries: calefacció, aire-condicionat, finestres amb doble vidre, ascensor, armaris encastats.. .
No desaprofiti l'oportunitat per fer-se amb aquesta propietat irrepetible en el mercat.
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La Zona

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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