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2.158.000 € Penthouse - Venda
Penthouse Nova construção Quartos with 68m² terraço à venda em Eixample Right
Spain »  Barcelona »  Barcelona-city »  Eixample Right »  08009
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DESCRIÇÃO

Espetacular cobertura com terraço e vista para a cidade,
à venda no centro de Barcelona.

Esta cobertura impressionante faz parte de uma nova promoção de construção no
centro de Barcelona. Esta promoção, localizada em um prédio protegido com
características e fachadas vintage, resume a história de Barcelona e promove um
estilo de vida moderno. É um ambiente central, mas tranquilo, com vista para a rua
Pau Claris e o passeio pedestre arborizado da passagem Méndez Vigo. Sem dúvida, é
um bairro verdadeiramente privilegiado, com o exclusivo Paseo de Gracia a apenas
um quarteirão de distância.

Esta cobertura é distribuída em 2 andares. No térreo, encontramos a bela sala de
jantar de cozinha em plano aberto e a sala de estar que se abre para um terraço. Um
quarto e banheiro completam esta altura. No andar de cima, há outro quarto e outro
banheiro, além de uma sala de estar. O destaque é o fantástico terraço na cobertura,
de onde você pode desfrutar de vistas deslumbrantes da cidade.

Os acabamentos e materiais são do mais alto nível, incluindo as cozinhas das marcas
Bulthaup e Neff, banheiros Roca, Duravit e Hansgrohe. Todas as casas estão
preparadas para ter conexão com a Internet e recursos de segurança de última
geração para total tranquilidade.

Vale a pena admirar o próprio edifício: o amplo lobby apresenta piso frio e afrescos
modernistas, e o elevador leva diretamente a cada andar.

Entre em contato conosco para obter mais informações sobre esta casa.

lucasfox.pt/go/bcn20998

Terraço, Elevador, Luz natural,
Edifício modernista,
Perto de transporte público , Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Ar condicionado,
Aquecimento
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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