REF. BCN18102

325.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 12m² terrassa en venda a
Eixample Dret
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Dret » 08025
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DESCRIPCIÓ

Elegant habitatge reformada i moblada de 2 dormitoris
amb una agradable terrassa en una zona tranquil·la però
ben comunicada a Baix Guinardó.
Aquest meravellós pis amb terrassa s'ubica en una zona residencial, tranquil·la i molt
ben comunicada a Baix Guinardó. L'habitatge de 2 dormitoris es presenta reformada i
moblada, llista per entrar a viure. Els seus espais es caracteritzen per la seva
abundant lluminositat, i per un disseny elegant que crea una atmosfera moderna i
acollidora. A més, es troba en una finca adaptada per a minusvàlids amb ascensor
que inclou un traster a la planta soterrani.
En entrar al pis, ens dóna la benvinguda un espaiós saló-menjador amb una pràctica
cuina oberta totalment equipada. Aquesta estada, confortable i lluminosa, compta
amb sortida a una agradable terrassa allargada amb molt de sol. Aquest espai és
perfecte per posar una taula i unes cadires i gaudir del clima i la tranquil·litat de la
zona prenent alguna cosa o llegint un bon llibre.
Des de la sala d'estar, un passadís condueix a la zona de nit, que alberga dos
confortables dormitoris: un individual i un altre doble. Completa l'habitatge una
cambra de bany.
L'habitatge està equipada amb aire condicionat, calefacció, finestres de doble vidre i
alarma per garantir la seva total comoditat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per descobrir aquest elegant pis a Baix
Guinardó.
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Terrassa, Ascensor, Llum natural,
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 , Renovat,
S'accepten mascotes , Traster
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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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