
PREU REBAIXAT

REF. BCN23721

975.000 € Pis - En venda - Preu rebaixat
Pis d'obra nova de 4 dormitoris amb 21m² terrassa en venda a Sarrià, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sarrià »  08017
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DESCRIPCIÓ

Meravellosa habitatge d&#39;obra nova amb 4
dormitoris, 2 banys, una espaiosa terrassa i acabats
excel·lents, en una promoció d&#39;obra nova amb
aparcament a Sarrià.

Edifici Augusta li ofereix aquest habitatge de luxe a Sarrià, un dels barris residencials
més exclusius de Barcelona. Sarrià representa tradició i modernitat a parts iguals, i és
ideal per a una família, a prop del carrer Major de Sarrià i de mercat municipal, amb
tot tipus de comerços de proximitat i establiments exclusius. El barri també gaudeix
d'una comunicació excel·lent tant per carretera com per transport públic, i és a prop
de centres sanitaris de prestigi i escoles internacionals, on els més petits podran
rebre la millor educació.

A la primera planta de l'edifici, se situa aquesta magnífic pis de 132 m², 4 dormitoris i
2 banys. L'habitatge destaca pels seus espais amplis i confortables de disseny
elegant, una distribució acurada i acabats excel·lents, com a sòls de fusta d'alta
qualitat.

A l'entrar, es presenta a mà dreta la zona de dia, composta per un lluminós saló-
menjador amb cuina semioberta equipada, perfecta per gaudir en companyia dels
seus. Aquesta estada es beneficia de sortida a una àmplia terrassa de 21 m², el racó
idoni per relaxar-se els caps de setmana o després d'un llarg dia de treball.

La zona de nit consta de 4 confortables dormitoris, 2 individuals i 2 dobles, un d'ells
amb vestidor i bany privat. Un altre bany complet i un lavabo de cortesia completen
l'habitatge.

Així mateix, l'habitatge està equipada amb un sistema domòtic que permet regular la
lluminositat i temperatura de cada un dels espais, fins i tot de manera remota.

El modern edifici en el qual es troba disposa de façanes de color clar que
contribueixen a proporcionar lluminositat als habitatges. En la seva planta soterrani,
hi ha un aparcament equipat amb preinstal·lació per a vehicles elèctrics per a aquells
que aposten per un transport més sostenible. A nivell de carrer, hi ha una zona
urbanitzada i enjardinada, on els més petits poden divertir-se jugant.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/bcn23721

Terrassa, Ascensor, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Plafons solars,
Obra nova, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, 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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	Meravellosa habitatge d&#39;obra nova amb 4 dormitoris, 2 banys, una espaiosa terrassa i acabats excel·lents, en una promoció d&#39;obra nova amb aparcament a Sarrià.

