
REF. BCN37292

824.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 71m² terrassa en venda a Eixample Dret
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08025

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

108m²
Plànol  

71m²
Terrassa

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

Exclusiu pis d´obra nova de 3 dormitoris amb terrassa de
71m² prop de la Sagrada Família.

Sardenya 350-352 és un projecte de rehabilitació integral per a ús residencial amb
habitatges de 2 i 3 dormitoris amb acabats de qualitat i garatge al mateix immoble. El
nou edifici serà la referència per viure a l'entorn de la Sagrada Família.

Aquest conjunt de tres edificis es troba a la zona més autèntica de Barcelona,
l'Eixample. Aquí els residents poden gaudir de tota la tranquil·litat d´una gran zona
residencial al cor d´una ciutat cosmopolita i al costat de la mundialment famosa
Església de la Sagrada Família, obra mestra de l´arquitecte Antoni Gaudí.

Aquest apartament se situa a la primera planta de l'edifici 352. Distribuït en 108m²,
trobem un ampli saló menjador amb cuina oberta des del qual podem sortir a la
terrassa de 71m² a gaudir de la tranquil·litat del típic pati de l'Eixample. A
continuació, trobarem el dormitori principal amb bany en suite i dos dormitoris
dobles.

Les cuines tenen un disseny atemporal, marcat per línies rectes i una combinació de
colors clars, mentre que les recambres són espais acollidors que conviden al
descans.
Aquests habitatges es defineixen per línies senzilles i modernes, espais càlids i
acollidors i dissenys funcionals que s'adapten al dia a dia.

Destaca l´ús de materials de qualitat combinats amb estil i bon gust en habitatges
singulars a prop de la Sagrada Família.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/bcn37292

Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Aparcament, Renovat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Calefacció,
Aire condicionat,
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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