REF. BCN8973

795.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 69m² terrassa en venda a
Eixample Dret
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Dret » 08009
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DESCRIPCIÓ

Apartament completament reformat situat a la planta
principal d´una finca règia d´Eixample Dret, de dos
dormitoris, amb diversos altells i una agradable terrassa
en venda
Aquest apartament completament reformat el 2018 disposa de dos dormitoris dobles
i es troba a la planta principal d´una finca règia. Està en una ubicació fantàstica i
gaudeix d´abundant llum natural. Compta amb terres hidràulics originals, sostres
artesonats, portes altes i vidres tintats que combinen amb molt de gust amb els
acabats moderns d'alta qualitat, donant a l'apartament un toc sofisticat.
L´apartament disposa de sostres de gairebé 4 metres d´alçada i una superfície de 115
m², així com d´una terrassa de 65 m² que rep abundant llum natural.
El saló menjador obert inclou la cuina, equipada amb una gran illa. A més, té accés a
la preciosa i espaiosa terrassa de disseny amb zona chill-out, menjador i solàrium
amb acabats excel·lents.
Els dos dormitoris dobles amb bany privat tenen vista sobre la Plaça Tetuan i el
Passeig Sant Joan. D'altra banda, compta amb un lavabo de cortesia i dos altells als
quals s'accedeix mitjançant una escala, per la qual cosa es poden aprofitar al màxim
els sostres alts per crear un estudi o una zona de lectura o de relaxació.
També compta amb dos balcons exteriors i un pati interior petit, a més de la terrassa.
Així mateix, la propietat disposarà d'un sistema de control de temperatura
(fred/calor).
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Terrassa, Ascensor, Sostres alts,
Propietat d'època, Paviments hidràulics,
Llum natural, Característiques d'època,
Safareig, Renovat, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó, Alarma,
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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