REF. BCN21193

1.790.000 € Àtic - En venda

Àtic en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 85m² terrassa en venda a
Eixample Esquerre
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Esquerre » 08029
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DESCRIPCIÓ

Àtic dúplex lluminós i ampli amb gran terrassa, 6
dormitoris dobles, 6 banys i servei de consergeria, a
l&#39;Eixample Esquerre.
Excel·lent àtic dúplex ampli amb una gran terrassa. Aquest habitatge es divideix en
dues plantes comunicades per unes àmplies escales interiors.
A la primera planta, s'ubiquen al vestíbul i quatre dormitoris dobles amb armaris
encastats: dos d'ells amb bany complet en suite, un amb bany complet al costat, i un
altre per al servei amb bany en suite. La gran cuina i la zona de servei se situen al
costat del saló-menjador, que està al centre de la planta. És un espai diàfan i amb
grans vidrieres al carrer, que permeten que entre la llum i ens donen una sensació
d'obertura extraordinària.
Des del saló-menjador podem pujar les àmplies escales fins a la planta superior.
Pujant trobem la sortida a la gran terrassa. A l'esquerra, hi ha un gran dormitori
doble amb armaris encastats i bany complet. A la dreta, al costat de la terrassa, hi ha
un tranquil i agradable saló secundari per veure la televisió, escoltar música o
simplement relaxar-se prenent un bon cafè. A continuació hi ha el gran dormitori
doble principal de l'habitatge. En ell trobem la zona de dormitori amb un gran
vestidor i el bany complet en suite. Els dos dormitoris de la planta superior es troben
a banda i banda de l'escala. Totes les estances de la segona planta tenen sortida a la
gran terrassa que ressegueix el perímetre de l'habitatge. Aquesta gran terrassa, amb
vistes panoràmiques, té tot el front orientat a nord-est i disposa d'unes jardineres
amb autoreg regulat.
Tots els dormitoris són d'una amplitud inusual, amb grans armaris a mida. Els banys
complerts també són de bones dimensions.
La nota més distintiva d'aquest gran àtic dúplex és la seva amplitud i comoditat, així
com la seva gran terrassa i els grans finestrals per deixar passar la llum.
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Terrassa, Servei de consergeria, Ascensor,
Aparcament, Aire condicionat,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior
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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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