REF. BCN22334

€1,450,000 Pis - En venda

Pis de 5 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a Turó Park, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Turó Park » 08021
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DESCRIPCIÓ

Habitatge perfecta a reformar en una de les millors zones
de Barcelona.
El pis es divideix en zona de dia i zona de nit mitjançant el rebedor i el passadís, que
separen les 2 parts de l'habitatge.
La zona de dia està composta per un gran rebedor que dóna a la sala-menjador amb
llar de foc. El menjador compta amb sortida a un petit balcó, que al seu torn, li
proporciona una sensació de lluminositat i amplitud. A la banda, trobem una cuina
totalment equipada amb materials de qualitat com campana marca Bosch o fogons
de Teka.
La zona de nit disposa de 4 dormitoris en suite amb vestidor, 2 banys i un estudi de 22
m². També disposa d'un dormitori de el servei amb lavabo i amb un fàcil accés a la
cuina. Tant la suite com el despatx donen a l'exterior gràcies a la terrassa de 15 m².
Es tracta d'un habitatge de 205 m² ideal per reformar, tota exterior, amb servei de
consergeria. Es beneficia de sòls de fusta i de moqueta en els dormitoris, així com
d'aire condicionat i calefacció.
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Terrassa, Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Aire condicionat,
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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