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400.000 € Pis - En venda

Pis de 2 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
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DESCRIPCIÓ

Pis reformat de 2 dormitoris amb terrassa i vistes a la
Sagrada Família en venda a l&#39;Eixample Dret.
Aquesta meravellosa habitatge amb unes vistes fantàstiques a la Sagrada Família es
presenta com un habitatge molt especial a l'Eixample Dret de Barcelona. El pis,
totalment renovat, s'ofereix equipat i moblat.
El saló-menjador té una paret de maons a vista que li aporta molta personalitat a
l'espai. A més, compta amb un bonic terra de parquet, i els marcs de les finestres i les
portes també són de fusta. La cuina, moderna i independent, es troba separada de la
sala per panells de vidre que brinden abundant llum natural i li dóna a la dormitori
una sensació d'amplitud.
El pis consta de 2 dormitoris: el primer amb un traster a la banda i el segon amb un
vestidor. Tant el segon dormitori com el saló s'obren a una gran terrassa amb vistes
magnífiques de la Sagrada Família.
Un habitatge urbana meravellosa a la banda de l'edifici més emblemàtic de
Barcelona. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per
concertar una visita.
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Terrassa, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Parquet, Paviments hidràulics,
Propietat d'època, Sostres alts,
Edifici modernista, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Balcó, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre , Renovat,
Safareig, Vestidor, Vistes, 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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