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DESCRIPCIÓ

Impressionant vila de 3 dormitoris amb jardí en venda a
Poblenou, Barcelona.
Trobem aquesta magnífica casa adossada, disponible en venda, sense moblar però
amb electrodomèstics inclosos, en un tranquil passatge de vianants a tan sols 500
metres de la platja de la Mar Bella, a la zona del Poblenou. L'habitatge és molt
lluminosa amb tres espais exteriors, tres dormitoris, dos banys, un lavabo i un
garatge per a dos cotxes.
L'habitatge mesura un total de 175 m² aproximadament i presenta un disseny únic
que juga enginyosament amb els espais interiors i exteriors i amb la fantàstica llum
natural que flueix per totes les estances de l'habitatge. L'habitatge es distribueix en
tres plantes més el garatge amb capacitat per a 2 cotxes a la planta semisoterrani. Hi
ha poca distància entre cadascuna de les plantes, però grans espais en totes elles.
A la planta baixa, trobem una agradable terrassa d'uns 20 m², que serveix alhora
d'entrada i dóna accés directe a l'rebedor amb un lavabo ia la lluminosa cuina. A
continuació i en la mateixa planta, trobem un gran saló-menjador amb accés a un
meravellós jardí privat d'aproximadament 70 m².
La primera planta ofereix un dormitori principal amb bany privat i una terrassa de 6
m², altres 2 dormitoris i una terrassa compartida. La planta superior ofereix accés a
la tercera i l'última zona exterior, això és, una terrassa de 20 m² amb un pràctic
safareig protegit que també podria destinar-se a quart dormitori o estudi.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta preciosa casa als afores de
Diagonal Mar i Poblenou.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
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lucasfox.cat/go/bcn25439
Jardí, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Parquet, Terres de marbre,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat,
S'accepten mascotes , Safareig, Seguretat,
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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