
Cortesia de Ben Fisher

Pátio Casa de hóspede Paisagismo

Terreno elevado Bicicletário Multi-lojas

Balcony / deck Permitido animais de

estimação

Pé-direito alto

Lareira(s)

Beira mar Vigas aparentes Estacionamento

Terraço

Preço: $ 4,500,000 

NÚMERO DE
DORMITÓRIOS

4

 

NÚMERO DE
BANHEIROS

3

 

NA SQ FT.
ÁREA

29.385

 

NA SQ FT.
LOTE

67.285

 

REFERÊNCIA
NÚMERO

19-471114

 

IDADE DO PROJETO:
ANO DE CONSTRUÇÃO

1939

Rare Opportunity to own part of Long Beach History & Historic Oceanfront Gem. Having never been on the
market, this home is situated on the sand walking distance to 2nd Street and Naples. As you walk into the
front gate of this property you feel at home with vast and private entertaining space. Instantly, you are blown
away by the incredible views of the beach and the expansive wood vaulted ceiling, and gorgeous white
washed shiplap in the main living area. The home sits on just over 6,000 square feet and includes four
bedrooms, a loft, two & half baths, two �replaces, three car garage with a dwelling attached, making a great
playroom, gym or home of�ce. Elevated 10 feet off of the street, every single room has water views. This is
the �rst time since 1939 this home has been for sale and may be the last. See it while you can!

Infraestrutura

Thinking Real Estate, think Ben Fisher Team.

5454 E Ocean, Long Beach, CA, 90803

https://pt.proxioshowcase.com/5454-e-ocean

Idiomas que entendo

Inglês Russo
Inglês Britânico
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Cortesia de Ben Fisher

Posso te ajudar sobre:

Imóvel Comercial Compradores
internacionais

Imóvel de Investimento Arrendamento
Terrenos vagos Imóveis de Luxo
Condomínios de médio
porte

Multi-gerações

Novas comunidades Nova Construção
Imóveis Novos Novos Projetos
Imóvel no Litoral Administração do

Projeto
Locações

 https://www.facebook.com/ben�sherteam

 https://@ben�sherteam
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