
RESERVADO

REF. BCN14940

4.990.000 € Àtic - En venda - Reservado
Àtic en excel·lents condicions de 7 dormitoris amb 361m² terrassa en venda a Sant
Gervasi - La Bonanova
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

7
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

339m²
Plànol  

361m²
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


DESCRIPCIÓ

Increïble àtic dúplex amb la seva pròpia piscina privada, 9
places d&#39;aparcament i exclusius serveis comunitaris,
com a grans zones enjardinades, pàdel i piscines, en
venda a Torre Vilana.

Àtic dúplex de 339 m² situat a Torre Vilana. L'edifici on es troba ofereix exclusius
serveis comunitaris que inclouen grans zones enjardinades amb zona d'esbarjo
infantil, parc, piscines, pistes de pàdel i vestidors.

S'accedeix per la primera planta, que disposa d'un gran saló amb sortida a la terrassa
amb piscina. Contigu a la sala se situa un gran menjador i la cuina, totalment exterior
i equipada amb electrodomèstics d'alta qualitat (Deulonder, Gaggenau i Corian).
També consta d'una sala de planxa, un despatx, un dormitori doble amb bany privat i
el gran dormitori principal tipus suite, amb un gran vestidor, bany privat i sortida a la
seva pròpia terrassa.

Des del distribuïdor s'arriba a la planta inferior mitjançant unes àmplies escales.
Aquesta planta acull el dormitori de servei amb el seu bany privat, un dormitori
doble amb bany privat i 2 dormitoris dobles més que comparteixen un bany.

L'habitatge té aire condicionat, terra de parquet flotant, sistema integrat d'altaveus
via Bluetooth, tendals elèctrics, acumulador d'aigua i descalcificadora. A més,
disposa de 9 places d'aparcament contigües amb un traster de 8 m², així com una
sala polivalent de 80 m² amb 2 banys, actualment s'usa com a zona
d'emmagatzematge.

Una increïble oportunitat per viure en una exclusiva ubicació de Barcelona. Poseu-
vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita o per sol·licitar més
informació.

lucasfox.cat/go/bcn14940

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí, Spa,
Pista de tennis, Servei de consergeria ,
Gimnàs, Ascensor, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat, Sala de jocs,
Safareig, S'accepten mascotes , Renovat,
Muntacàrregues, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Increïble àtic dúplex amb la seva pròpia piscina privada, 9 places d&#39;aparcament i exclusius serveis comunitaris, com a grans zones enjardinades, pàdel i piscines, en venda a Torre Vilana.

