
VENUT/UDA

REF. BCN31943

690.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 4 dormitoris amb 83m² terrassa en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08013
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DESCRIPCIÓ

Espectacular dúplex de 120 m² a planta baixa amb 4
dormitoris, 3 banys, terrassa i jardí de 83 m² i amb
aparcament inclòs en venda a Barcelona.

El pis es troba en una finca construïda per la Clau d'Or i finalitzada el maig de l'any
2000, amb un total de 29 vivendes. En accedir a l'edifici, ens trobem amb un rebedor
amb terres de marbre i dos ascensors d'accés a les plantes i al garatge amb clau.

Aquest pis dúplex se situa a la planta baixa i compta amb una superfície interior de
120 m2 més 83 m2 exteriors, que es distribueixen en 55 m2 de terrassa i 27 m2 de
jardí.

En entrar per la planta inferior, trobem el rebedor que dóna accés a la zona de dia,
així com a la zona de nit per unes escales que pugen a la primera planta. La zona de
dia està formada per un lavabo de cortesia, safareig, cuina oberta al saló-menjador i
sortida a la terrassa. La terrassa està composta d´una zona de saló d´estiu amb una
pèrgola amb tarima de fusta, terres de terratzo amb doble pendent a la resta de la
terrassa i al fons, una zona de jardí amb gespa artificial. La cuina i la terrassa es van
renovar entre el 2019 i el 2020.

A la planta superior trobem quatre dormitoris, dos d'ells exteriors a pati d'illa i dos
interiors a pati interior. A més, un d'ells compta amb armaris de paret i bany privat.
La zona es completa amb un altre bany que dóna servei a la resta de dormitoris.
Aquesta planta es va renovar totalment al juny de 2017.

El pis inclou en escriptura una plaça daparcament de 11 m² a la primera planta i de
fàcil accés.

No dubteu a visitar aquest excel·lent habitatge amb jardí.

lucasfox.cat/go/bcn31943

Terrassa, Jardí, Ascensor, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Traster, Safareig, S'accepten mascotes ,
Interior, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Alarma, 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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