
VENUT/UDA

REF. BCN24069

2.650.000 € Àtic - Venut/uda
àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 304m² terrassa en venda a
Eixample Dret
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08010

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

348m²
Edificats  

348m²
Dimensions del terreny  

304m²
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

Impressionant àtic dúplex reformat amb sostres alts i una
terrassa assolellada a pocs metres de Passeig de Gràcia a
Barcelona.

Aquest impressionant pis gaudeix de la màxima luxe i privilegi, situat a les dues
plantes superiors d'un edifici de l'Eixample Dret.

L'àtic, que disposa de sostres alts, finestres lluminosos i estades espaioses es
complementa amb una gran terrassa. Ofereix espais de vida excepcionals d'estil
modern que crea un ambient càlid i acollidor.

A l'entrar al pis, ens encontarmos amb tres dormitoris de grans dimensions, un d'ells
amb vestidor i bany en suite. Cada dormitori disposa de sortida a la seva pròpia
terrassa. Dos banys complementen aquesta primera planta.

La combinació d'una gamma de colors neutres i tons fusta, present en ambdues
plantes unides per una escala de metall, creen un disseny consistent que connecta
l'impressionant saló amb la cuina moderna a la planta sobreàtic. La llum natural
inunda la planta superior mitjançant la fantàstica terrassa amb zona chill-out, un
espai que es completa amb una carpa mòbil. La terrassa és una de les
característiques més destacades de l'àtic, juntament amb el seu jacuzzi i ofereix una
zona exterior privada meravellosa i tranquil·la al cor de Barcelona.

Aquest edifici clàssic de l'Eixample es presenta en unes condicions excel·lents, i un
conserge per garantir la seva tranquil·litat en el dia a dia.

Cal destacar que l'habitatge està registrada amb 161 m² a la primera planta i 187 m² a
la planta sobreàtic més 49 m² de terrassa i 12 m² de traster. Sobre pla, tenim una
superfície de terrasses a la planta àtic de 34 m² ia la planta sobreàtic de 162 m² a peu
de saló i 108 m² a la coberta.

lucasfox.cat/go/bcn24069

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Terrassa, Jacuzzi, Servei de consergeria ,
Ascensor, Llum natural,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Renovat, Safareig, Vestidor
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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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