REF. BCN26634

560.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 7m² terrassa en venda a
Eixample Dret
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Dret » 08013
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DESCRIPCIÓ

Fantàstic pis reformat de 3 dormitoris amb 2 banys,
terrassa a la zona de dia i una àmplia galeria a la zona de
nit, en venda al costat de la Sagrada Família.
Espectacular pis reformat de tres dormitoris i dos banys al costat de la Sagrada
Família.
Trobem aquest fantàstic pis en venda en una ubicació ideal, a la cruïlla dels carrers
València i Padilla. Es tracta d'una de les zones més ben comunicades de la ciutat,
molt a prop de les vies més importants de Barcelona com l'avinguda Diagonal. A més,
disposa de tots els serveis, tant de comerç de proximitat com de grans cadenes
d'alimentació, oci o restauració.
El pis se situa en la quarta planta real d'una finca dels anys 30 en bon estat de
conservació i amb ascensor.
Segons entrem a el pis, passem a centre de l'habitatge, que distribueix la zona de dia
a la nostra esquerra, i la de nit a la nostra dreta. Des del rebedor ens dirigim a la zona
de dia. A la nostra dreta, trobem el primer bany complet, que fa al seu torn de bany
de cortesia. Seguidament, tenim un ampli espai amb la cuina semioberta i la zona de
menjador. Aquest espai està obert a la sala, que disposa de sortida a la terrassa de
l'habitatge.
A el tornar a l'rebedor, a la dreta, tenim l'entrada a el dormitori individual, que és
l'únic interior de el pis. A continuació, trobem a mà dreta el segon dormitori i la suite
principal, amb un espai de vestidor i bany complet. Tots dos dormitoris tenen sortida
a una àmplia galeria que ofereix, a més, espai per a instal·lacions, termo elèctric i
rentadora.
El pis està completament reformat i té aire condicionat i calefacció central,
electrodomèstics Bosch integrats i altes qualitats en els materials dels banys i la
cuina.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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Ascensor, Característiques d'època,
Llum natural, Propietat d'època,
Sostres alts, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Renovat,
Vestidor
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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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