REF. BCN25914

570.000 € Pis - En venda

Pis de 2 dormitoris en venda a Vila Olímpica, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Vila Olímpica » 08005
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DESCRIPCIÓ

Pis de 2 dormitoris amb llicència turística en venda, situat
a un pas de parc de la Ciutadella a Barcelona.
Aquest pis es troba situat a la setena planta d'un edifici rehabilitat íntegrament en
2008. L'habitatge consta de 2 dormitoris dobles, un bany complet, una cuina
totalment equipada i oberta a un lluminós saló que, a el mateix temps, es beneficia
de sortida a un petit i agradable balcó amb boniques vistes de la ciutat.
La zona comunitària de l'edifici disposa de zona de solàrium amb piscina. Si el futur
propietari ho desitgés, també hi hauria la possibilitat d'adquirir una plaça
d'aparcament i un traster a la mateixa finca.
Actualment el pis es troba llogat per temporada fins a setembre de 2021.
Un habitatge ideal tant per a inversors que vulguin llogar el pis a turistes, ja que es
beneficia de llicència turística, com per a primera i segona residència, per als que
volen gaudir d'una ubicació excel·lent amb serveis comunitaris envejables.
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lucasfox.cat/go/bcn25914
Piscina, Ascensor, Llum natural, Parquet,
Aparcament, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llicència turística,
Plafons solars, Safareig

REF. BCN25914

570.000 € Pis - En venda

Pis de 2 dormitoris en venda a Vila Olímpica, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Vila Olímpica » 08005

2

1

71m²

3m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

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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