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DESCRIPCIÓ

Àtic dúplex a reformar amb bona orientació i distribució,
en venda al Turó Park, Barcelona.
Pis tipus dúplex ubicat en una planta setena, vuitena real, amb bona orientació en
una de les millors carrers de la zona alta de Barcelona. Tot i que l'habitatge presenti
un bon estat de conservació, amb acabats originals, a causa de l'antiguitat de l'edifici,
seria necessària una actualització.
L'habitatge es divideix en dues plantes. La primera planta està composta de tres
dormitoris i dos banys. S'accedeix a el pis per dues portes que donen a l'passadís o
rebedor. A la zona de dia, hi trobem un ampli saló-menjador costat de la cuina i un
dormitori doble amb bany. Més endavant, ens trobem amb el dormitori de servei
juntament amb un petit lavabo. Després, a la zona de nit, trobaríem un dormitori
doble amb bany i una sala que es podria habilitar com a dormitori addicional.
La planta superior està composta per un rebedor, un saló i un petit bany. Però el que
més crida l'atenció són les seves dues terrasses, que per la seva amplitud, resulten
perfectes per crear una zona chill-out.
Gràcies a l'altura de el pis i la seva orientació gaudeix d'una bona il·luminació
natural.
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Terrassa, Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet,
A prop del transport públic , A renovar,
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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