
VENUT/UDA

REF. LFS1066

1.950.000 € Pis - Venut/uda
Impressionant àtic amb un terrassa privada de 200 m² en venda a Tres Torres,
Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

200m²
Plànol  

200m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Àtic completament renovat amb balcó i espectacular
solàrium privat en venda a una ubicació privilegiada de
Tres Torres, a la prestigiosa Zona Alta de Barcelona.
Sistema domòtic, jardí amb piscina, 2 places
d'aparcament

Aquest fantàstic àtic dúplex en venda a l'exclusiva Zona Alta es troba a Tres Torres.
Ha estat renovat completament i ningú hi ha viscut des de la seva renovació. La
renovació s'ha dut a terme amb materials d'alta qualitat: terres de fusta, una cuina a
estrenar amb el millor equipament, un sistema domòtic modern amb música a cada
habitació de l'apartament. La propietat compta amb una distribució fabulosa. Hi ha
una gran sala d'estar / menjador a la part davantera amb molta llum natural
(orientat cap al sud), amb excel·lents vistes des del balcó. Disposa de 4 dormitoris, 3
dobles i un amb cambra de bany privada, i 3 cambres de bany. Totes les habitacions
són exteriors, compten amb molta llum natural i estan equipades amb persianes
elèctriques. Hi ha una sistema de calefacció amb radiadors i un sistema d'aire
condicionat amb canonades programables integrades. Enmig de l'apartament es
troben les escales que donen directament al terrat. Es tracta d'una terrassa
panoràmica privada de 200 m² amb vistes impressionants (al mar, Tibidabo i la ciutat
de Barcelona). La propietat també té accés a un bonic jardí comunitari amb piscina i
zona infantil. També inclou 2 places d'aparcament i un traster. El servei de
consergeria funciona les 24 hores del dia, 7 dies de la setmana. La propietat està ben
situada en una zona amb fàcil accés a tots els serveis i a col•legis internacionals.

lucasfox.cat/go/lfs1066

Jardí, Piscina, Terrassa,
Servei de consergeria , Ascensor,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Balcó, Calefacció,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Parc infantil,
Renovat, Safareig, Sistema domòtic,
Traster, Zona chill-out
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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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