
REF. BCN23253

1.299.000 € Pis - En venda
Pis de 5 dormitoris amb 34m² terrassa en venda a Pedralbes, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Pedralbes »  08034

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

217m²
Plànol  

34m²
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

Magnífic pis de 5 dormitoris, amb 2 places de garatge i un
traster inclòs en el preu, situat en un dels carrers més
cotitzades de Barcelona.

Aquest gran pis en venda està situat al cor de la prestigiosa zona de Pedralbes, a
Barcelona.

El pis ocupa uns 217 m² i presenta la zona de dia i la zona de nit perfectament
diferenciada. La zona de dia disposa d'un ampli saló-menjador i una cuina office amb
sortida directa a una terrassa de 34 m².

La zona de nit compta amb cinc dormitoris i quatre banys. Dels cinc dormitoris,
s'ofereixen dues suites amb els seus banys privats i una d'elles inclou un vestidor. Un
altre dels dormitoris és exterior amb armaris encastats.

S'inclou en el preu dues places d'aparcament i un traster.

L'edifici ofereix molta seguretat i compta amb conserge, caps de setmana inclosos, i
ascensor.

lucasfox.cat/go/bcn23253

Servei de consergeria , Ascensor,
Terres de marbre, Llum natural,
Aparcament, Renovat, Exterior, Calefacció,
Balcó, 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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	Magnífic pis de 5 dormitoris, amb 2 places de garatge i un traster inclòs en el preu, situat en un dels carrers més cotitzades de Barcelona.

