
VENUT/UDA

REF. BCN31850

850.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic de 3 dormitoris amb 29m² terrassa en venda a Eixample Esquerre, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Esquerre »  08029

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

151m²
Plànol  

29m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Àtic amb dues terrasses, plaça d´aparcament i amb molta
llum natural i vistes clares en venda a Barcelona.

Lucas Fox presenta en exclusiva aquest fantàstic àtic en venda ubicat a l'Eixample
Esquerre, envoltat d'una gran varietat de comerços, lleure i transport públic.

Aquest habitatge gaudeix de dues terrasses amb vistes clares i de llum natural
abundant, gràcies a l'alçada de l'habitatge ia la seva orientació. A més a més, el preu
inclou una àmplia plaça d'aparcament.

A la zona de dia hi trobem la cuina office totalment equipada, un safareig que també
disposa d'espai per a emmagatzematge i el saló-menjador amb sortida a una terrassa
de 21,72 m² amb fantàstiques vistes. En aquesta terrassa hi trobem un traster de 3,24
m².

La zona de nit consta de tres dormitoris dels quals, el principal amb vestidor amb
armaris de paret, bany i sortida a una terrassa de 7,31 m² amb vistes al Tibidabo; un
altre dormitori doble força ampli amb armaris encastats i sortida a la mateixa
terrassa de 7,31 m² amb vistes al Tibidabo; i un tercer dormitori individual interior
que actualment està equipat com a despatx. Alhora, l´àtic disposa d´un bany complet
que dóna servei a la resta de la vivenda.

L´edifici disposa d´un ampli ascensor i servei de consergeria.

L´habitatge compta amb una superfície interior de 151,20 m², més 29,02 m² de
terrasses segons plànol. Segons el registre consta de 90,69 m² útils i dues terrasses.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/bcn31850

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Servei de consergeria , Ascensor, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Vestidor,
S'accepten mascotes , Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic
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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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