
REF. BCN36866

1.140.000 € Àtic - En venda
Àtic de 5 dormitoris amb 17m² terrassa en venda a Eixample Esquerre, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Esquerre »  08029

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

170m²
Plànol  

17m²
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

Lluminós àtic dúplex d´espais oberts amb terrassa de
gairebé seixanta metres, boniques vistes a la ciutat,
quatre habitacions més office, lavabo i dos banys
complets.

Bonic àtic dúplex a reformar situat a l'Eixample Esquerre, amb 170 m2, obert i
lluminós. Consta de cinc habitacions (una suite), gran sala d´estar amb llar de foc
oberta a terrassa de 17 m2 amb sol de tarda i quatre habitacions més despatx.

Un petit rebedor ens dóna accés a la zona central de l´habitatge ia una sala d´estar
àmplia que deixa la cuina independent i un lavabo de corteria enrere. Aquesta sala
d'estar té sostres de gran alçada, accés a una bonica terrassa de gairebé 20 m2 i està
presidida per una estilosa xemeneia acabada en marbre.
Aquí trobem una escala que condueix a la primera planta de la propietat: la zona de
nit. Aquesta part consta de quatre habitacions, un bany complet, accés a una segona
terrassa de més de 40 m2 i una còmoda habitació-bugaderia equipada amb
rentadora i assecadora.
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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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	Lluminós àtic dúplex d´espais oberts amb terrassa de gairebé seixanta metres, boniques vistes a la ciutat, quatre habitacions més office, lavabo i dos banys complets.

