REF. BCN9770

€1,490,000 Àtic - En venda

Àtic d'obra nova de 3 dormitoris amb 93m² terrassa en venda a Eixample Esquerre
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Esquerre » 08008
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DESCRIPCIÓ

Increïble àtic de 3 dormitoris, acabats i electrodomèstics
d&#39;alta gamma, balcons al carrer Enric Granados i
accés a una terrassa de 93 m².
En una magnífica promoció d'obra nova en un edifici rehabilitat amb una façana
contemporània, trobem aquest meravellós àtic amb una terrassa de 93 m².
L'habitatge té un emplaçament privilegiat al cor de l'Eixample, a Enric Granados, una
preciosa carrer semi-vianants.
Aquest àtic de 88 m² amb terrassa divideix el seu espai en un vestíbul, un ampli salómenjador amb cuina oberta i sortida a balcó, un bany complet, 2 dormitoris
individuals i el dormitori principal, que disposa de sortida a balcó i bany privat. No
obstant això, l'espai més destacat de l'habitatge és una meravellosa terrassa de 93
m², que ofereix espai suficient per col·locar una taula i unes cadires per menjar, una
zona chill-out on relaxar-se alguna cosa amb amics i fins i tot una zona solàrium amb
gandules per gaudir del sol mediterrani.
L'habitatge ofereix espais amplis, lluminosos i amb vistes al carrer Enric Granados o
un tranquil pati interior. La decoració és càlida, acollidora i d'estil contemporani. A
més, gaudeix d'acabats, materials i equipament de la millor qualitat, com a sòl de
parquet, calefacció per aerotermia, il·luminació LED, cuina marca Bulthaup, aixetes
Grohe, lavabos Roca, fogons de Silestone, finestres Technal, entre d'altres.
Una promoció d'obra nova excepcional en la sol·licitada carrer Enric Granados.
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Jardí, Ascensor, Llum natural, Parquet,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Calefacció,
Exterior, Finestres de doble vidre , Interior,
Obra nova, Renovat, Vistes
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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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