
REF. BCN36687

815.000 € Àtic - En venda
Àtic de 4 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a Eixample Esquerre, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Esquerre »  08011

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

160m²
Plànol  

20m²
Terrassa
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Àtic en venda de quatre dormitoris amb terrassa
orientada al sud que gaudeix de vistes privilegiades
ubicat a la Gran Via de les Corts Catalanes.

Fantàstic àtic en venda de 160 m² ubicat a la Gran Via de les Corts Catalanes, a
l'Eixample esquerre. Es troba en un edifici que data del 1900 amb una bonica façana.
Lhabitatge té molta llum natural durant tot el dia.

En accedir a l'habitatge, trobem un vestíbul que diferencia la zona noble i la zona de
nit. La cuina, independent i totalment equipada, està situada a la part central. Al
costat d'aquesta trobem el saló-menjador amb sortida directa a nivell a una terrassa
orientada al sud amb vistes privilegiades de Barcelona i el Montjuïc. Rep llum solar
directa la major part del dia.

A l'altra ala del pis hi trobem la zona de nit. Està composta per quatre dormitoris: tres
dormitoris dobles i un d'individual. El dormitori principal té un gran bany complet
integrat. Els altres dos dormitoris dobles són exteriors i, com la terrassa, tenen vistes
totalment obertes de Barcelona, des d'on es pot observar el Tibidabo. La cambra
dormitori és individual i dóna a un pati de la finca. També hi ha un segon bany
complet de grans dimensions, que dóna servei als altres tres dormitoris.

L´habitatge està equipat amb aire condicionat i calefacció mitjançant conductes, i
també amb calefacció de gas mitjançant radiadors.

L'immoble el completa un lavabo de cortesia i una zona habilitada com a zona
d'aigües.

L'àtic està format per dues entitats registrals, que permeten dividir-lo en dues
vivendes.

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació
d'aquest àtic amb grans possibilitats de reforma.

lucasfox.cat/go/bcn36687

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Ascensor,
Sostres alts, Propietat d'època, Parquet,
Llum natural, Característiques d'època,
Vistes, Safareig, S'accepten mascotes ,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat, A renovar,
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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