REF. BCN18082

1.000.000 € Apartmento - Venda

Apartmento Quartos with 256m² terraço à venda em Eixample Right, Barcelona
Spain » Barcelona » Barcelona-city » Eixample Right » 08025
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wc

Plano

Terraço
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+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.pt

Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spain
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DESCRIÇÃO

Duplex em bom estado com 3 quartos e 2 casas de banho,
bem como um enorme jardim anexo à sala.
Este duplex dispõe de 3 quartos e 2 casas de banho e apresenta-se em boas
condições com um grande lugar de estacionamento incluído no preço e localizado no
mesmo edifício.
O edifício faz parte de um empreendimento recente e o duplex reflecte isso com o
seu estilo moderno, bom estado de conservação, materiais de qualidade e
electrodomésticos.
A casa tem um layout conveniente com uma área diurna e noturna bem diferenciada,
além de um terraço ensolarado e jardim anexo à espaçosa sala de estar.
O duplex goza de muita luz solar direta e o jardim é ideal para a instalação de uma
piscina.
Entre em contato conosco para mais informações ou para agendar uma visita.

lucasfox.pt/go/bcn18082
Terraço, Jardim, Elevador, Parquet,
Luz natural, Terraço comunitário,
Estacionamento, Varanda, Sala de jogos,
Renovado, Permitido animais,
Parque infantil, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado, Alarme,
Acesso habilitado para cadeira de rodas
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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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