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1.300.000 € Pis - En venda - Preu rebaixat

Pis de 5 dormitoris amb 16m² terrassa en venda a Turó Park, Barcelona
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DESCRIPCIÓ

Pis espectacular amb una terrassa de 16 m² i 2 places
d&#39;aparcament al mateix edifici al Turó Park, una de
les millors parts de la zona alta.
En una de les millors zones de Barcelona trobem aquesta peça autèntica per
actualitzar de 160 m² i 16 m² de terrassa.
El pis té dues entrades: la de servei i la principal. Si entrem per l'entrada principal,
passem directament a la zona de dia composta per un ampli i lluminós-saló
menjador. La gran terrassa proporciona llum directa a la sala-menjador de manera
que il·lumina tota la zona de dia.
Si seguim pel gran passadís, trobaríem dos dormitoris dobles totalment exteriors, ja
que també donen a la terrassa.
La porta de l'servei dóna a un petit rebedor que comunica amb la cuina. Aquesta
estada està totalment equipada al costat d'una petita galeria i a el dormitori de el
servei amb bany.
La cuina dóna a passadís que condueix a la zona de nit, on, com ja hem comentat,
trobaríem dos dormitoris dobles que donen a la terrassa, un altre dormitori doble, i
un altre més gran amb vestidor. Una cambra de bany de grans dimensions completa
la zona. La cuina i el bany van ser reformats fa aproximadament cinc anys.
Tot i que el pis estigui a actualitzar, la fusteria d'alumini és complementi nova de fa
cinc anys, les finestres posseeixen doble vidre i són corredisses.
L'habitatge inclou en el preu dues places d'aparcament a la mateixa finca,
concretament una gran i l'altra per a cotxe petit.
La propietat més disposa de servei de porteria amb videoporter, dos ascensors,
alarma, càmeres de videovigilància a les entrades (principal i de servei) i en
l'aparcament.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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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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