
VENUT/UDA

REF. BCN25300

560.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 2 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08013

2
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1
Cambres de bany  

101m²
Edificats

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

Increïble i lluminós pis de 2 dormitoris amb vistes a
l&#39;preciós parc de Ciutadella en venda a un edifici
clàssic molt bonic, a Barcelona.

Aquest increïble pis de 90 m² se situa en una de les ubicacions més cobejades de la
ciutat, amb unes increïbles vistes directes als arbres de el parc de la Ciutadella. El pis
es troba a la quarta planta d'un edifici clàssic en perfecte estat.

A l'entrar al pis hi ha una clara divisió entre la zona de dia i la zona de nit. A la dreta,
trobem una cuina de bona mida, amb electrodomèstics de gamma alta, separada per
unes vidrieres que permeten l'entrada de llum natural. La cuina es troba al costat de
la sala-menjador, amb una finestra i un balcó que donen a al parc de la Ciutadella.
Així, rep llum solar directa durant tot el dia. El saló presenta unes bigues catalanes
amb una bonica restauració i s'ha dissenyat minuciosament com si fos un cinema a
casa, amb una pantalla de projecció Stewart i un sistema de so d'última generació.
També s'han instal·lat cortines opaques.

La zona de nit consta d'un dormitori doble de molt bona mida amb una gran finestra,
un vestidor independent i una galeria. També hi ha un dormitori individual just al
davant de l'bany compartit.

Tots els sistemes de el pis es van instal·lar nous en el 2010, com el sistema Lutron, el
sistema domòtic més avançat que permet controlar tot el pis des del seu telèfon
mòbil. Tot el pis compta amb terres de fusta de roure. L'edifici es troba en excel·lents
condicions.

Aquest pis és perfecte per a una parella, una família petita o fins i tot com un
habitatge d'inversió o segona residència.

lucasfox.cat/go/bcn25300

Ascensor, Característiques d'època,
Llum natural, Parquet, Propietat d'època,
Edifici modernista, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat,
S'accepten mascotes , Sistema domòtic,
Vestidor, 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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