
REF. BCN5184

€2,350,000 Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 845m² terrassa en venda a Tres
Torres
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Tres Torres »  08021

4
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4
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259m²
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845m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Elegant habitatge de 4 dormitoris amb un gran jardí amb
piscina, zona chill-out i 2 places d&#39;aparcament.

Aquest preciós pis exterior té un emplaçament privilegiat a Sant Gervasi-Tres Torres.
L'habitatge, àmplia i amb elegants acabats, es presenta amb un gust exquisit i actual.

Només entrar, salten a la vista la bellesa i estil de les seves estades, gràcies a la cura
interiorisme de la sala-menjador i suite principal. A més, disposa d'una agradable i
àmplia terrassa amb jardí i una espaiosa zona chill-out amb quiosquet i piscina, un
gran espai d'emmagatzematge i una petita cabana de fusta utilitzada com a estudi.

A l'entrar, ens rep un vestíbul que distribueix la zona de dia, la de nit i la cuina.

La zona de dia presenta un espaiós saló-menjador amb llar de foc. A continuació,
trobem la cuina, decorada amb un estil rústic i provençal, que la converteix en un
espai acollidor i agradable. A més, compta amb múltiples armaris d'emmagatzematge
i amb un office ampli per dinar i sopar diàriament.

Aquesta zona de l'habitatge també es compon d'un dormitori de servei o quart de
planxa i d'un petit espai per a la rentadora i assecadora. L'entrada de servei es troba
davant d'aquesta estada, a la banda de vestíbul principal.

Ens endinsem a la zona de nit pel passadís, on trobem un dormitori individual i un
bany complet. A la fi de passadís, es presenta una àrea comuna amb grans sofàs i
sortida a la terrassa que separa els dos dormitoris. A mà dreta, es presenta la gran
suite principal amb accés a l'exterior i amb banyera inclosa en l'espai, de manera que
gaudirà d'una sensació de relax. A la banda de l'bany de la suite trobem un vestidor
amb sabater inclòs.

A mà esquerra, hi ha un ampli dormitori amb zona de jocs i estudi i bany privat.
Aquest espai també gaudeix d'accés a la terrassa posterior. Tots els dormitoris són
confortables i es beneficien de grans armaris encastats, molt pràctics.

La propietat compta amb 259,18 m² construïts + 845 m² de terrassa segons pla.

lucasfox.cat/go/bcn5184

Jardí, Piscina, Terrassa,
Servei de consergeria , Ascensor,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, 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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