
REF. BCN24073

949.000 € Penthouse - Venda
Penthouse Excelentes condições Quartos with 18m² terraço à venda em Eixample
Right
Spain »  Barcelona »  Barcelona-city »  Eixample Right »  08010
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Terraço
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DESCRIÇÃO

Apartamento renovado de 112 m² com acabamentos de
alta qualidade para venda em um edifício do início do
século localizado em uma excelente localização em
Eixample, Barcelona.

Esta bela cobertura de 112 m² com terraço de 18 m², de acordo com os planos, tem
acabamentos de alta qualidade. Está localizado no centro de Barcelona, em uma
propriedade clássica da década de 1910.

O sótão esplêndido é organizado em um plano aberto para aproveitar ao máximo o
espaço e a luz.

Possui uma primeira área com um quarto espetacular com banheiro privativo e
acesso a uma varanda de quase 4 m². Ao lado, encontraremos outro quarto de casal e
outro banheiro independente. Finalmente, tem uma galeria.

A segunda área está distribuída em uma impressionante sala de jantar com quase 50
m², visualmente dividida em duas áreas. O primeiro seria a área da cozinha, ao lado
da área de jantar. E o segundo, apresenta a área do salão, com acesso a um terraço
de 18m², segundo o plano separado por uma grande janela.

O apartamento foi recentemente renovado e está em excelente estado. Oferece
banheiros com excelentes acabamentos, armários de cozinha grandes e integrados e
lacas de alta qualidade, pisos de madeira maciça por toda parte, ar condicionado e
aquecimento.

lucasfox.pt/go/bcn24073

Vistas à montanha, Terraço,
Serviço de porteria, Elevador, Tectos altos,
Parquet, Luz natural, Edificio da época,
Varanda, Renovado,
Perto de transporte público , Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, 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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	Apartamento renovado de 112 m² com acabamentos de alta qualidade para venda em um edifício do início do século localizado em uma excelente localização em Eixample, Barcelona.

