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1.550.000 € Pis - En venda - Preu rebaixat

Pis de 5 dormitoris amb 15m² terrassa en venda a Tres Torres, Barcelona
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DESCRIPCIÓ

Apartament luxós de grans dimensions amb 4 dormitoris
dobles i habitació de servei
Espaiós apartament situat a la quarta planta d'un edifici de 1978, prop de Via Augusta
i General Mitre, al barri de Sant Gervasi-Galvany. L'edifici compta amb servei de
consergeria fins a les 2 de la tarda i té 2 ascensors, principal i de servei., Amb dues
entrades diferents al pis.
La propietat és a 3 vents i completament exterior, amb el que rep llum natural. Les
zones de dia i de nit estan clarament diferenciades. La zona de dia ofereix un saló
molt espaiós i un despatx d'uns 20 m² que corresponia a la terrassa, que podria
tornar-se a obrir si així ho desitja el nou propietari. La cuina està connectada per una
banda amb el menjador, el que resulta molt pràctic i per l'altre costat, un ampli
pantalons i quart d'aigües.
A la zona de nit trobem 4 dormitoris dobles, 2 d'ells amb cambres de bany en-suite,
mentre que els altres 2 comparteixen un bany. També hi ha una cinquena habitació
que és interior i té la seva pròpia cambra de bany.
La propietat té una superfície total de 227 m² més 20 m² de terrasses, segons la nota
simple. El preu inclou 3 places d'aparcament i un traster a la mateixa finca, amb
accés directe a la propietat per ascensor.
Propietat exclusiva a la prestigiosa zona alta de Barcelona.
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Servei de consergeria, Ascensor,
Aparcament, Aire condicionat, Alarma,
Balcó, Calefacció, Exterior, Muntacàrregues
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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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