REF. BCN24641

405.000 € Loft - En venda - Preu rebaixat

loft en excel·lents condicions de 1 dormitori amb 6m² terrassa en venda a Turó
Park
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Turó Park » 08021

1

1

99m²

6m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

PREU REBAIXAT
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DESCRIPCIÓ

Acollidor loft totalment reformat i amb una bona
distribució, en venda en una de les millors zones de
l&#39;Turó Park de Barcelona.
En ple Turó Park trobem aquest magnífic i acollir loft amb molt d'espai.
El seu disseny i distribució són perfectes per a aquells que busquen un despatx o
local a la millor àrea de la zona alta de Barcelona. El loft està completament reformat
amb qualitats d'alt standing; a més de la particularitat de tenir el sostre de volta.
El loft es divideix en dues plantes. A la planta superior, es disposa el dormitori
principal obert i amb espai per a la roba. A la planta principal, trobem un gran
rebedor que s'obre a una cuina totalment reformada i un bany complet. Després,
tenim el menjador, força espaiós, i un despatx o sala d'estudi.
La terrassa està dividida en dues parts. Una part està coberta amb el que
conformaria un ambient més de el pis. I finalment, una petita terrassa descoberta
amb les mesures perfectes per col·locar una taula i un parell de cadires i poder
gaudir d'aquest espai exterior.
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Terrassa, Llum natural, Parquet,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Renovat
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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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