
VENDIDO

REF. BCN23004

1.200.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Quartos with 17m² terraço à venda em Sant Gervasi - La Bonanova
Spain »  Barcelona »  Barcelona-city »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

5
Quartos  

4
wc  

188m²
Plano  

17m²
Terraço

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.pt Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Apartamento exclusivo no último andar, com três ventos
com terraço ensolarado, dois lugares de estacionamento
e arrecadação, à venda em uma das melhores áreas de La
Bonanova.

Apartamento de 190 m² com terraços com um total de 17 m². Está localizado em um
prédio de 1976 em muito bom estado, com acesso elegante, serviço de concierge,
entrada de serviço e dois elevadores. Está localizado no bairro residencial de Sant
Gervasi-Bonanova, muito bem servido por transportes públicos para toda a cidade e
perto de todos os serviços.

Acessamos um salão espaçoso que leva à ampla sala de jantar ensolarada e
tranquila, com acesso ao terraço voltado para o sudoeste e com vista para os jardins
do Doctor Roig i Raventò. A sala é dividida em duas salas principais: a grande sala ao
lado do terraço e a grande mesa de jantar. Nesse espaço, há um quarto com banheiro
privativo e uma saída para o exterior que, dependendo das necessidades, pode ser
aberta para a área da sala de estar.

Em seguida, veremos a cozinha espaçosa com área de escritório e quarto de serviço
com banheiro. Aqui está um corredor com uma entrada de serviço e que leva à
lavanderia com uma área de suspensão.

A área de dormir é composta por 2 quartos duplos, ambos com guarda-roupas e com
banheiro compartilhado. O quarto principal de frente para sudeste tem um banheiro
privativo e área de closet. Estadias durante toda a noite têm acesso a varandas
privadas.

A casa está em seu estado original e requer uma reforma completa. Uma peça
fantástica para personalizá-la ao gosto de todos.

O preço inclui dois lugares de estacionamento de bom tamanho e uma arrecadação.
A fazenda possui uma área comum com sala de jogos, jardim e piscina.

Uma excelente oportunidade para famílias em uma localização magnífica em
Barcelona. Contacte-nos para mais informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/bcn23004

Vistas à montanha, Jardim, Piscina, Terraço,
Serviço de porteria, Elevador, Luz natural,
Parquet, Estacionamento,
Acesso habilitado para cadeira de rodas ,
Aquecimento, Ar condicionado,
Cozinha equipada, Despensa,
Elevador de serviço, Entrada de serviço,
Exterior, Perto de transporte público ,
Próximo de escolas internacionais, Vistas
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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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