REF. BCN32325

875.000 € Pis - En venda

Pis de 3 dormitoris amb 72m² terrassa en venda a Eixample Dret, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Dret » 08010
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DESCRIPCIÓ

Pis en bones condicions de 3 dormitoris, amb doble
orientació i terrassa privada de 60 m² en venda a l
´Eixample Dret de Barcelona.
Espectacular pis en venda de 3 dormitoris amb una terrassa privada de 60 m² a pati d
´illa al centre d´Eixample Dret.
La finca de l´any 1900 es presenta en bon estat de conservació i disposa d´ascensor.
Segons plànol, el pis consta de 125 m2 interiors més 72 m2 exteriors, mentre que
segons registre, seria 130 m2 d'habitatge i 60 m2 exteriors.
En entrar al pis, trobem un ampli rebedor, amb les zones clarament diferenciades, la
de dia a la nostra esquerra i la de nit a la nostra dreta. La zona de dia dóna a pati d
´illa amb accés a la terrassa privada de 60 m². Consta d´un saló-menjador de bona
mida i d´una cuina independent.
A la zona de nit, trobem tres dormitoris dobles de bona mida, dos d'ells a la mateixa
planta, i el tercer el trobaríem baixant unes escales cap a un semisoterrani situat a
l'entresòl de l'edifici que també ventila a carrer.
El pis s?ha actualitzat, encara que es beneficiaria d?algunes millores.
És una oportunitat de gaudir d´un pis amb terrassa en una localització excepcional i
molt tranquil·la.
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Terrassa, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Propietat d'època, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat
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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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