REF. BCN18101

€445,000 Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 7m² terrassa en venda a
Eixample Dret
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Dret » 08025
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lucasfox.cat
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DESCRIPCIÓ

Habitatge molt confortable de 4 dormitoris amb
terrasseta en una ubicació ideal de Barcelona, prop de la
Sagrada Família. Moblada i llista per entrar a viure.
Aquest habitatge a punt per entrar a viure se situa al costat de l'emblemàtica
Sagrada Família i l'avinguda Gaudí, envoltada de tot tipus de comerços i serveis.
El pis, que mesura 95 m² més 7 m² de la terrassa, es presenta reformat i equipat amb
tot inclòs (electrodomèstics, mobles i estris). Se situa en una planta elevada d'una
finca d'obra vista amb garatge privat, en el qual el pis disposa d'una plaça.
En entrar al pis trobem un dormitori interior. Seguint el passadís, primer tenim un
bany amb dutxa, seguit pel segon dormitori. Al final del passadís hi ha el salómenjador amb la cuina oberta i una galeria. Des del saló s'accedeix a la terrasseta
assolellada, amb una taula i cadires per prendre alguna cosa mentre gaudeix de
l'excel·lent clima i de vista sobre la ciutat. També des del saló podem accedir a un
nou distribuïdor que ens porta als altres dos dormitoris, incloent la principal, que és
exterior. Un bany completa la distribució.
Aquest habitatge garanteix la seva total comoditat en tot moment gràcies al seu
excel·lent estat i les seves prestacions, com aire condicionat, calefacció i finestres de
doble vidre.
No dubti en contactar amb nosaltres per visitar aquesta fantàstica habitatge en una
de les millors zones de Barcelona.
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lucasfox.cat/go/bcn18101
Terrassa, Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Renovat
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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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