
VENUT/UDA

REF. BCN32956

475.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 1 dormitori amb 7m² terrassa en venda a Sant Gervasi - La Bonanova
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

65m²
Plànol  

7m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Pis molt lluminós amb una distribució molt funcional amb
un dormitori i amb terrassa en venda a Las Arcadias de
Mandri, una zona amb tots els serveis, com a restaurant,
gimnàs, sales de reunió i de jocs.

Pis ideal per a parelles o solters de mitjana edat que busquen un pis en un edifici
amb tots els serveis.

El pis disposa d´un ampli rebedor amb armaris de paret, una cuina molt funcional
amb zona d´office per esmorzar i espai per a la rentadora. L'ampli i còmode saló-
menjador exterior disposa d'una terrassa d'aproximadament 7,20 m². Al costat s'ubica
el dormitori doble amb armari encastat i amb un bany privat amb dutxa i amb zona
separada per a vàter i bidet.

Els terres són de parquet de roure a tot el pis, a excepció del bany i la cuina que són
de gres. A més, l'habitatge disposa de radiadors elèctrics, fusteria exterior amb doble
vidre amb cambra d'aire Climalit i persianes motoritzades al saló.

Completen l´habitatge una plaça d´aparcament en finca i un traster.

El pis se situa a Las Arcadias Mandri en un edifici per a gent gran que compta amb
serveis exclusius, pensats i adaptats per a persones grans independents i que tenen
ubicada la seva vivenda en un entorn amb tots els serveis. Disposa d'espais comuns
com a sales de reunions, restaurant privat i menjador on compartir moments amb els
familiars o altres residents i sala de jocs i lleure, entre d'altres. L´edifici està dotat de
serveis d´hostaleria, vigilància i infermeria, les 24 hores al dia. A més, compta amb
servei de manteniment i reparacions i servei de neteja i bugaderia.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest excel·lent pis de 65 m² amb
un dormitori i amb terrassa de 7,20 m² a Sant Gervasi - La Bonanova.

lucasfox.cat/go/bcn32956

Terrassa, Servei de consergeria , Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Traster,
Seguretat, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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