REF. BCN12556

€1,900,000 Àtic - En venda

Àtic en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 30m² terrassa en venda a
Poblenou
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Poblenou » 08005
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DESCRIPCIÓ

Impressionant àtic modern a primera línia de platja a
Barcelona, amb vistes sensacionals a la ciutat i al mar.
Gaudiu de tota la ciutat de Barcelona des d'aquest preciós àtic a primera línia de mar
amb vistes panoràmiques buidades des de totes les finestra del sòl a sostre.
L'habitatge, que es presenta completament renovada, està en perfecte estat i
gaudeix d'acabats exquisits. Està en una ubicació veritablement privilegiada, molt
per sobre de la ciutat, i ofereix unes zones d'estar diàfanes que aprofiten al màxim
les vistes i estan banyades de llum natural en tots els racons.
El saló i la cuina-menjador són de planta oberta, i una part d'aquesta àmplia estada
actualment es destina a oficina. Els dormitoris ofereixen unes de les millors vistes de
Barcelona. Destaca el dormitori principal amb bany privat i orientació doble, que li
permet veure tota la ciutat des del llit.
A l'exterior, la terrassa en forma de L de 30 m² recorre tot el pis per tots dos laterals.
És l'espai ideal per relaxar-se o rebre a convidats mentre gaudeix de vistes a la
ciutat, des del Tibidabo i fins a Montjuïc, la Barceloneta i les platges que voregen el
Fòrum.
Les dues places d'aparcament en el mateix edifici, el servei de consergeria i la
seguretat les 24 hores li garanteixen una total comoditat i tranquil·litat.
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A primera línia de mar , Vistes al mar ,
Terrassa, Servei de consergeria, Ascensor,
Aparcament, Aire condicionat,
Armaris encastats, Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat,
Seguretat, Sistema domòtic, Vistes
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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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