REF. BCN26092

995.000 € Àtic - En venda

Àtic en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Diagonal Mar, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Diagonal Mar » 08019
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DESCRIPCIÓ

Àtic dúplex de 4 dormitoris i 2 banys amb llicència
turística, en venda en una finca de 2007 situada a la zona
de Diagonal Mar a Barcelona, molt a prop de la platja.
Fantàstic àtic dúplex de 4 dormitoris i 2 banys, amb llicència turística amb capacitat
legal per a 12 ocupants, en venda en una finca de l'any 2007, a Diagonal Mar, la zona
de moda de Barcelona.
La finca és una construcció moderna i seminova de l'any 2007, amb molt bones
qualitats. No comparteix mitgera amb un altre edifici, de manera que tots els pisos
gaudeixen d'excel·lents espais exteriors amb àmplies vistes. Aquest àtic en concret
gaudeix a més d'unes espectaculars vistes panoràmiques de la ciutat.
El pis és un dúplex de 125 m² distribuït en 2 plantes, amb 4 dormitoris i 2 banys. A la
planta superior, es disposa un saló-menjador amb la cuina semioberta, un bany i un
dormitori. Si baixem, la planta inferior alberga la zona de nit, amb 3 dormitoris
dobles, un d'ells tipus màster suite amb vestidor.
Aquest pis pot resultar en una oportunitat d'inversió, no només per disposar de
llicència turística, sinó perquè es troba en una zona en auge, tant per als que
busquen una primera residència, com per aquells a la recerca d'una segona
residència o pis de vacances.
No dubti a sol·licitar més informació.
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Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat,
Sistema domòtic, Vestidor, Vistes
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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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