REF. BCN1925

€1,300,000 Àtic - En venda - Preu rebaixat

Àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 26m² terrassa en venda a Sant
Gervasi - Galvany
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Sant Gervasi - Galvany » 08021
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PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Pis reformat de 3 dormitoris amb acabats d&#39;alta
qualitat al Turó Park.
Aquest meravellós àtic de 138 m² es troba a l'exclusiva zona del Turó Park, a Sant
Gervasi, dins de la zona alta de Barcelona. Aquest pis de 3 dormitoris, reformat amb
un gust exquisit, compta amb materials i acabats d'alta qualitat, com els terres de
parquet.
L'ampli saló-menjador i el dormitori principal amb bany privat disposen de sortida
directa a un balcó allargat-terrassa. Els altres dos dormitoris dobles comparteixen un
bany. La moderna cuina es presenta totalment equipada i amb una barra d'esmorzar
ideal per a un sopar informal, així com una zona de servei molt pràctica que inclou
dormitori de servei i bany. L'habitatge disposa de calefacció i aire condicionat per a la
seva garantir el seu confort durant tot l'any.
Un excel·lent àtic en una ubicació exclusiva.
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lucasfox.cat/go/bcn1925
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Aire condicionat,
Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Renovat, Safareig, 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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