
REF. LFS6229

4.400.000 € Àtic - En venda
Àtic en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 191m² terrassa en venda a
Pedralbes
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Pedralbes »  08034

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

586m²
Plànol  

191m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Un àtic dúplex veritablement excepcional amb terrassa
privada, en venda al cobejat barri de Pedralbes.

Aquest habitatge de luxe, amb una renovació magnífica, se situa en les tres últimes
plantes d'un tranquil bloc de pisos amb amplis jardins en un dels barris més
prestigiosos de Barcelona. Gaudeix de pau i privacitat alhora que està ben comunicat
amb el centre de la ciutat.

Aquest habitatge ofereix espais sumptuosos i acabats de la més alta qualitat. La
planta inferior consta d'un gran menjador, un saló diàfan i una cuina amb
electrodomèstics Gaggenau i Viking. Al costat de la cuina hi ha un dormitori per al
servei amb bany privat. Aquesta planta la completa el dormitori principal de 85 m²,
que és una suite espectacular amb vestidors dobles i un bany molt ampli.

A la planta superior, els tres dormitoris restants són grans i generosos, amb banys
preciosos, vestidors i molt espai d'emmagatzematge. El sistema de calefacció bi-zona
garanteix una atmosfera perfecta en tot moment.

Una terrassa tancada completament de vidre aporta encara més llum a les estances
d'aquesta planta, i li dóna una idea de què es trobarà després de pujar la
característica escala oberta. La magnífica terrat és una terrassa molt gran a dos
nivells amb tarima de fusta, piscina privada i zona de barbacoa, a més d'increïbles
vistes a tot Barcelona, fins al Parc Natural de Collserola i el Tibidabo.

L'edifici està envoltat de jardins amb una piscina comunitària i gespa ben cuidat, i
aquest habitatge disposa de 2 places d'aparcament grans en el garatge. Tot el
perímetre de la segona planta està sota teulada i ofereix 101 m² addicionals
d'emmagatzematge.

També gaudirà d'una gran tranquil·litat amb el servei de consergeria les 24 hores del
dia.

Malgrat que els metres reals són més, en escriptura reflecteix 229 m2 construïts + 29
de terrassa + el gaudi exclusiu i privatiu del terrat i les seves instal·lacions existents a
la Planta Terrat, que ocupa uns tres-cents metres quadrats; existint una escala
interior que comunica el Pis amb terrat

lucasfox.cat/go/lfs6229

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí,
Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada, Safareig,
S'accepten mascotes , Muntacàrregues,
Interior, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Biblioteca,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals
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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.

REF. LFS6229

4.400.000 € Àtic - En venda
Àtic en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 191m² terrassa en venda a
Pedralbes
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Pedralbes »  08034

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

586m²
Plànol  

191m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat

	Un àtic dúplex veritablement excepcional amb terrassa privada, en venda al cobejat barri de Pedralbes.

