
REF. BCN5195

2.900.000 € Àtic - En venda
Àtic de 5 dormitoris amb 184m² terrassa en venda a Sant Gervasi - Galvany
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

393m²
Plànol  

184m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Magnífic àtic dúplex amb molt espai exterior i amb vistes
360º de tota la ciutat, en venda a la zona alta de
Barcelona.

Fantàstic àtic dúplex de 380 m² amb vistes 360º de tota la ciutat i molt ben
comunicat mitjançant transport públic. Ubicat a la zona alta de Barcelona, es troba en
un edifici en molt bones condicions amb 2 ascensors i servei de consergeria.

La planta principal es divideix en Zona de Dia i Zona de nit. La zona de dia consta de
saló-menjador molt ampli amb una terrassa de diari. Té un segon menjador pràctic
connectat a la cuina. Passada la cuina hi ha una zona de pantalons i quart d'aigües. A
la zona de nit trobem les habitacions principals i respectius banys. Totes les
habitacions principals donen a l'exterior. En total són 5 habitacions, 2 dobles amb
bany en-suite, altres 2 dobles que comparteixen un bany i una última de servei amb
el seu propi bany. Aquesta última és l'única que dóna a interior. Un ampli rebedor
dóna accés a la planta de dalt per unes escales de cargol. La planta superior compta
amb un meravellós jardí d'hivern que proporciona impressionants vistes, un despatx i
una cambra de bany complet. Des d'aquí es pot accedir a la gran terrassa envoltant
amb impressionants vistes, zones enjardinades i infinites possibilitats.

Té dos ascensors, principal i de servei. En el preu s'inclouen 2 places dobles de
pàrquing i un traster a la mateixa finca amb accés directe a l'ascensor

Amb una modernització dels interiors, aquesta propietat podria ser un habitatge de
luxe amb les millors vistes de la capital catalana.

La superfície total de l'apartament segons els plànols és de 380 m² distribuïts en 2
plantes, amb una planta inferior de 300 m² més 20 m² de terrassa i una planta
superior de 80 m², més 203 m² de jardí i 157 m² de terrat d'ús privatiu . Segons el
registre, són 227 m² més 20 m² de terrassa (el registre no contempla la planta
superior).

lucasfox.cat/go/bcn5195

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Traster,
Muntacàrregues, Exterior,
Entrada de servei, Calefacció, Balcó,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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