
LLOGAT/ADA

REF. BCNR17244

€9,950 al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Edifici en excel·lents condicions de 10 dormitoris amb 400m² de jardí en lloguer a
Sant Gervasi - La Bonanova
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017
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6
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Jardí

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Meravellós immoble d&#39;època de 3 plantes amb
instal·lacions escolars, aules, pati, terrasses i un
habitatge a La Bonanova.

Aquesta magnífica torre es presenta com un excel·lent centre educatiu, disponible
per exercir de parvulari o col·legi: un meravellós edifici ideal per a centres
d'ensenyament consolidats que vulguin instal·lar-se a la zona alta de Barcelona o
ampliar les seves instal·lacions en una finca d'època prestigiosa i consolidada, en un
estat perfecte.

Salta a la vista que l'edifici s'ha cuidat amb molta cura i que es troba condicionat
perfectament, amb tot el necessari per esdevenir un col·legi infantil o juvenil.

L'immoble, que compta amb 850 m², disposa de 740 m² d'aules i instal·lacions
educatives, que es distribueixen en 3 plantes: dos nieveles de 173 m2 i un altre de 242
m². La planta baixa ofereix un meravellós pati exterior de 400 m², que s'utilitza
actualment com a zona lúdica infantil, la mateixa zona en què es troba l'aula de
menjador. A més, la planta superior consta d'una fantàstica habitatge àtic amb
terrassa privada, ideal per a un supervisor.

L'immoble disposa d'aire condicionat i finestres de doble vidre per garantir el confort
en els seus espais. També disposa d'un pràctic sistema d'alarma.

Disponible a partir d'agost de 2019.

lucasfox.cat/go/bcnr17244

Jardí, Terrassa, Llum natural,
Propietat d'època,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre , Interior,
Parc infantil, Renovat, Safareig,
Sala de jocs, Traster, Vistes, Zona chill-out

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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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