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€695,000 Pis - En venda

Pis de 3 dormitoris en venda a Eixample Dret, Barcelona
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DESCRIPCIÓ

Magnífica habitatge familiar renovada amb acabats de
qualitat, molta llum natural i un balcó a plaça Tetuan,
Eixample Dreta.
Aquest fantàstic pis de 3 dormitoris s'ubica en una finca d'època a plaça Tetuan, una
zona prop de passeig de Sant Joan o Arc de Triomf i repleta de tot tipus de comerços,
restaurants i serveis. L'habitatge, que es presenta amb una reforma meravellosa,
destaca per les seves estades àmplies i de sostres alts, amb abundant lluminositat.
Una llar acollidor ideal per a una família molt a prop de centre de la ciutat.
A l'entrar, ens rep un vestíbul que dóna a un espaiós saló-menjador, una estada
elegant i confortable amb abundant llum natural gràcies als seus dos finestrals amb
sortida a un balcó llarg que dóna a Plaça Tetuan. A continuació, trobem una cuina
independent renovada i totalment equipada, molt pràctica.
Un passadís condueix a la zona de nit, que alberga tres dormitoris: un individual i un
doble que comparteixen un bany amb dutxa, i a el fons, el dormitori principal amb
bany privat amb banyera i una petita terrassa interna, que aporta més encant a
l'espai .
L'habitatge té terres de fusta, i està equipada amb aire condicionat, calefacció i
finestres de doble vidre.
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Ascensor, Llum natural, Parquet,
Propietat d'època,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Renovat,
Seguretat, Vistes
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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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