REF. BCN31119

998.000 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 7m² terrassa en venda a Sarrià, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Sarrià » 08034

3

2

124m²

7m²
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Plànol

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Bonic pis d&#39;obra nova de 3 dormitoris amb les
millors qualitats i amb terrassa de 7 m² en venda en una
promoció de Sarrià, Barcelona.
Bell Sarrià és una promoció d'obra nova exclusiva situada en una de les millors parts
de Sarrià, al parc de Joan Reventós, una zona verda preciosa situada a la falda de Parc
Natural de Collserola. Aquesta ubicació és molt atractiva per la seva proximitat als
principals escoles internacionals de Barcelona, a més de per oferir un fàcil accés a
l'aeroport en menys de 15 minuts amb cotxe.
Aquesta promoció destaca per les seves zones comunitàries entre les quals figuren
un gimnàs per fer exercici sense abandonar la seva llar i un espai de club social on
podrà organitzar actes privats. A més, cada conjunt gaudeix de la seva pròpia zona de
jardí i piscina exterior comunitària per al gaudi dels veïns. A part, la promoció
disposa de servei de seguretat.
El disseny d'aquest magnífic pis busca potenciar la distribució dels espais, la seva
lluminositat i grandària.
Només entrar, ens trobem amb un rebedor que distribueix a un costat la zona de dia
i a l'altre, la zona de nit. D'una banda, ens trobem amb el saló, el menjador i la cuina,
tot això en un sol espai diàfan i obert i amb sortida a una petita terrassa. Al costat de
la cuina, es disposa el safareig.
A l'altre costat de l'rebedor, donarem amb la zona de nit que hi ha un total de 2
dormitoris, un bany i el dormitori principal amb el seu bany privat.
El pis inclou inclou una plaça d'aparcament per a cotxe i moto i un traster.
La promoció compta amb acabats de màxima qualitat, entre els quals destaquen un
innovador sistema d'obertures i tancaments en façana per a la gestió intel·ligent de la
llum i el benestar tèrmic, i materials i accessoris de qualitat prèmium.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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lucasfox.cat/go/bcn31119
Piscina, Terrassa, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Calefacció,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Obra nova, Traster
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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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