REF. BCN29904

1.250.000 € Àtic - En venda

àtic en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 100m² terrassa en venda a Sant
Gervasi - La Bonanova
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Sant Gervasi - La Bonanova » 08022
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989
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DESCRIPCIÓ

Àtic completament reformat de 2 dormitoris amb terrassa
de 100 m² i 2 places d&#39;aparcament en finca al costat
de plaça Bonanova.
Espectacular àtic a dos vents totalment reformat en venda a la banda de plaça
Bonanova.
L'àtic té una superfície de 121 m² amb una assolellada terrassa de 100 m² que
gaudeix d'una petita piscina.
Se situa en una setena planta d'una finca clàssica amb dos ascensors. Té dues places
d'aparcament en finca amb accés directe amb ascensor.
Entrem a l'habitatge per un gran rebedor que dóna accés a una zona composta per
sala d'estar i una gran cuina office totalment equipada i oberta a menjador. El saló té
sortida directa a una gran terrassa a nivell que recorre per fora les zones de
dormitori principal, sala d'estar, menjador i cuina.
Des del rebedor principal ia mà esquerra trobem la zona de nit. Està composta de dos
dormitoris. Un d'ells és una màster suite exterior a terrassa amb bany complet i
vestidor. La segona estada disposa d'una galeria i té bany complet propi a l'entrada.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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lucasfox.cat/go/bcn29904
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Terrassa, Jacuzzi, Servei de consergeria,
Ascensor, Llum natural, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat,
S'accepten mascotes , Safareig, 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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