REF. BCNR18392

€2,700 al mes Pis - De lloguer - Preu rebaixat

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en lloguer a Eixample Dret, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Dret » 08008

2

2

90m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Elegant pis de 2 dormitoris en lloguer amb abundant llum
natural i vistes a Passeig de Gràcia.
Aquest habitatge, situada a Passeig de Gràcia, l'avinguda més pertinents de
Barcelona, és ideal per a aquells que busquen una llar exclusiu a la ciutat. El pis
gaudeix d'abundant llum natural i vistes a Passeig de Gràcia, ja que es troba a la
vuitena planta d'un edifici cantoner i disposa de finestres de sòl a sostre. Sens dubte,
es tracta d'una ubicació veritablement privilegiada.
A l'entrar, ens rep un petit passadís amb armaris encastats molt pràctics. A la dreta,
es presenta la cuina oberta i totalment equipada. A mà esquerra, trobem l'ampli salómenjador amb amplis finestrals, des d'on es pot gaudir d'unes vistes precioses.
El pis disposa d'un dormitori doble amb bany privat i amb vistes a Passeig de Gràcia, i
d'un dormitori individual. Una cambra de bany completa el pis.
El disseny interior modern es combina amb els sòls de fusta, creant una llar elegant i
acollidor al cor de la ciutat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per concertar una
visita.
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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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