
REF. BCN22583

2.500.000 € Àtic - En venda
Àtic de 3 dormitoris amb 72m² terrassa en venda a Diagonal Mar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Diagonal Mar »  08019

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

153m²
Plànol  

72m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Oportunitat única per als que volen gaudir d&#39;unes
vistes directes a la mar ia la muntanya, jacuzzi propi i
totes les comoditats d&#39;una finca a Diagonal Mar.

Increïble àtic dúplex a Illa de Mar, un dels complexos residencials més exclusius de
Barcelona. La urbanització està vigilat 24 hores i ofereix zones comunitàries en
excel·lents condicions que inclouen piscina, jardí, gimnàs o pistes de pàdel.

Aquest habitatge disposa de 153 m² i una terrassa de 73 m² amb piscina-jacuzzi privat
i increïbles panoràmiques de Barcelona i el mar.

Segons vam entrar, ens dóna la benvinguda al saló-menjador, un espai diàfan i
lluminós a doble altura que connecta amb una cuina totalment equipada. Gairebé
totes les estances de la planta principal tenen accés directe a la terrassa privada.

En aquesta mateixa planta, trobem el dormitori principal amb vestidor, bany privat i
accés directe a la terrassa, més un lavabo de cortesia per a les visites.

A la planta superior, es disposen dos dormitoris dobles molt lluminosos, un d'ells
amb vistes directes a la mar, i un altre bany complet. A més aquesta planta compta
amb un safareig.

Aquest habitatge ofereix acabats de qualitat, aire condicionat i calefacció per
conductes i porta blindada.

En el preu s'inclou una plaça d'aparcament i traster a la mateixa finca.

Diagonal Mar és una de les zones més exclusives de Barcelona, molt ben connectada
a més amb la ronda Litoral i el popular barri de Poblenou.

lucasfox.cat/go/bcn22583

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina coberta , Piscina climatitzada,
Piscina, Jardí, Pista de tennis, Jacuzzi,
Servei de consergeria , Gimnàs, Ascensor,
Sostres alts, Pista de pàdel, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Seguretat, Sala de jocs,
S'accepten mascotes , Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
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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	Oportunitat única per als que volen gaudir d&#39;unes vistes directes a la mar ia la muntanya, jacuzzi propi i totes les comoditats d&#39;una finca a Diagonal Mar.

