
LLOGAT/ADA

REF. BCNR18347

10.500 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 6,000m² de jardí en
lloguer a Sant Gervasi - La Bonanova
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08035

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

400m²
Edificats  

400m²
Dimensions del terreny  

6,000m²
Jardí

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

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


DESCRIPCIÓ

Vil·la 4 Habitacions reformada amb les millors qualitats
de lloguer de curta estada, fins a 11 mesos, a
l&#39;avinguda més exclusiva de la ciutat de Barcelona.

Aquesta preciosa finca catalogada se situa en el cor de l'cobejat barri de Sant Gervasi
- La Bonanova. Es troba en una bonica parcel · la de 6.000 m² amb molta vegetació,
inclosos diversos arbres fruiters; un autèntic oasi on podrà relaxar-se i gaudir de la
tranquil·litat de l'entorn.

L'habitatge, que mesura 400 m², data de 1902 i es presenta en un excel·lent estat,
completament reformada amb les millors qualitats, però que conserva tot el seu
encant original. Es distribueix en dues plantes. A la planta baixa, trobem el rebedor,
la cuina amb electrodomèstics d'alta gamma i parament, la bugaderia, el gran saló-
menjador amb molt de sol i dos dormitoris amb banys privats, entre ells el principal.
A la primera planta, trobem els dos dormitoris restants, un bany i un segon saló amb
sortida a dues terrasses, ambdues de 90 m².

Aquesta exclusiva habitatge disposa d'aire condicionat i calefacció per a la seva total
comoditat en tot moment, així com a sistema d'alarma per garantir la seva seguretat i
tranquil·litat. A més, compta amb wifi i una televisió intel·ligent. També cal destacar
que podran gaudir de la piscina privada de la finca.

Una oportunitat única per als que busquin un habitatge familiar luxosa, exclusiva i
espaiosa en una de les zones més cobejades de Barcelona.

lucasfox.cat/go/bcnr18347

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Característiques d'època,
Llum natural, Sostres alts, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat,
S'accepten mascotes , Vestidor, Vistes,
Zona chill-out

Període de lloguer mínim: 3 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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