
VENUT/UDA

REF. BCN22342

730.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic de 2 dormitoris amb 13m² terrassa en venda a Sant Gervasi - Galvany,
Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

137m²
Plànol  

13m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Fantàstic àtic tríplex lluminós i amb una bonica terrassa
amb zona chill-out, en venda al cor de Galvany,
Barcelona.

En una ubicació privilegiada, entre els carrers Madrazo, Laforja i Aribau i envoltat de
comerços i serveis trobem aquest fantàstic àtic tríplex amb terrassa.

L'habitatge va ser reformada fa ja diversos anys, però llueix com a nova gràcies a el
mim i dedicació dels seus actuals propietaris.

A la planta d'accés, trobem una entrada que distribueix la cuina a la dreta i el gran
saló a l'esquerra. També en aquesta planta, es disposa un petit lavabo de cortesia.

Des del saló, accedim a unes escales que condueixen a la planta intermèdia on es
troba un segon saló que es podria convertir en dormitori. En aquesta mateixa planta,
s'ofereix un dormitori doble, un bany complet i una zona d'aigües. No obstant, el més
preuat d'aquesta planta és la seva fantàstica terrassa amb orientació sud on podrà
gaudir a l'aire lliure.

La tercera planta acull el dormitori principal d'estil sota teulada amb armaris
encastats situats en ubicacions estratègiques per aprofitar a l'màxim l'espai. Aquesta
planta també disposa d'al bany principal i vestidor.

Un habitatge molt completa en un dels barris més demandats pel client nacional.

Si es desitja, hi ha la possibilitat d'adquirir 2 places d'aparcament a escassos metres
de pis.

lucasfox.cat/go/bcn22342

Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Zona chill-out, Vestidor,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Fantàstic àtic tríplex lluminós i amb una bonica terrassa amb zona chill-out, en venda al cor de Galvany, Barcelona.

