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5.900 € al mes  Casa / Vil·la - Llogat/ada
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DESCRIPCIÓ

Magnífica casa adossada de 5 dormitoris, amb jardí privat
i garatge de 5 places de lloguer a l&#39;exclusiu barri de
Pedralbes, Barcelona.

Fantàstica casa adossada de 538 m² situada a l'exclusiu barri de Pedralbes, a només 2
minuts a peu del Liceu Francès i la Diagonal. La zona és molt tranquil i està ben
comunicada amb transport públic amb tota la ciutat, a prop dels més prestigiosos
col·legis internacionals.

La casa té una orientació exterior, de manera que rep abundant llum natural durant
tot el dia. Es distribueix en 3 plantes més un soterrani i disposa d'un bonic jardí privat
de 65 m².

Accedim per la planta baixa (209 m²) a un elegant rebedor que dóna pas a la cuina, el
saló, un lavabo de cortesia en marbre i les escales i ascensor que comuniquen amb
les altres plantes. La cuina està equipada amb fogons Bosch, 3 fogons de gas i 2 de
vitroceràmica i un forn Siemens, a més compta amb zona office i comunica
directament amb el menjador. El gran saló és diàfan i està dividit en 2 nivells, amb
tarima de parquet, llar de foc, grans finestrals i sortida al jardí.

La primera planta té unes dimensions de 207 m² i ofereix un dormitori doble amb
armari i escriptori, un altre dormitori doble amb bany privat amb banyera, zona
d'estudi i armari. Disposa d'un altre dormitori doble amb bany privat, vestidor amb
armari de 6 portes i vistes, així com un altre dormitori doble amb bany privat, armari i
escriptori.

La segona planta mesura 128 m² i compta amb el dormitori principal, format per una
cambra de bany privat amb banyera d'hidromassatge i 2 lavabos, un gran vestidor
amb 8 portes d'armari, altres 3 portes d'armari de vidre i 2 terrasses privades, una a
cada costat. La planta superior hi ha un altell de 97 m² amb possibilitat d'usar com a
dormitori addicional o zona social. Disposa d'una llibreria, una zona d'escriptori, un
petit despatx amb minibar i un lavabo. Tota la planta consta d'armaris amb 10 portes,
finestra Velux i sostre revestit de fusta.

Finalment, el soterrani mesura 259 m² i ofereix una zona d'aigües equipada amb
rentadora Bosch i assecadora Miele, un petit dormitori amb llum natural per al
servei, un bany amb banyera, la sala de màquines i una zona d'aparcament amb 4 o 5
places.

lucasfox.cat/go/bcnr18228

Jardí, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Terres de marbre,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Biblioteca, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Traster, Vestidor, Vistes

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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L'habitatge disposa de calefacció per radiadors de gas i aire condicionat. Una gran
casa, molt acollidora, situada al cor de la zona alta.

Una excel·lent oportunitat per a famílies per la seva ubicació i característiques.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per concertar una visita.

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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