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DESCRIPCIÓ

Fantàstic pis de 2 habitacions en venda al Poble Sec.

Veritablement sorprenent i acollidor apartament reformat de 2 habitacions en venda
al Poble Sec amb terres de mosaic, taulell de cuina de marbre i molta llum natural.

Quan entrem a l'apartament, ens trobem al passadís que conté molt d'espai que ens
permet descalçar-nos còmodament. Davant nostre, trobem el primer dormitori que
conté un armari i que es pot utilitzar com a dormitori individual, despatx o zona
d'estudi. A la dreta, al costat del primer dormitori, trobem un dormitori principal
doble que es beneficia d'un llit gran i d'un enorme armari que conté molt
d'emmagatzematge, especialment per a aquells que necessiten molt espai per a la
roba. Les dues habitacions tenen accés directe al balcó envoltant.

Un cop sortim del dormitori principal, trobem un bany a mà esquerra amb banyera,
lavabo, rentadora i assecadora.

Seguint endavant, trobem una acollidora sala d'estar que es beneficia d'un còmode
sofà de bona mida i la cuina amb la zona de menjador. El disseny és realment bonic.
La cuina està ben dissenyada en gris juntament amb terres de mosaic a tot el pis. La
sala d'estar i la cuina també tenen accés directe al balcó.

L'edifici gaudeix d'una terrassa comunitària de grans dimensions situada al terrat de
l'edifici amb unes vistes impressionants i que es poden veure millor a la vida real.

lucasfox.cat/go/bcn33442

Ascensor, Sostres alts,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Terrassa comunitària, Vistes, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Aire condicionat
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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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