
LLOGAT/ADA

REF. BCNR2285

3.500 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis d'obra nova de 3 dormitoris en lloguer a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08010

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

167m²
Edificats  

175m²
Dimensions del terreny

+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

Aquest apartament impressionant de 3 dormitoris dobles
forma part d&#39;un projecte de renovació únic: Bella
finca règia amb piscina i gimnàs just al cor de
l&#39;modernisme català.

La propietat mesura 167 m² i té un dormitori amb bany privat, un dormitori amb 2 llits
individuals i un tercer dormitori amb un llit doble que podria transformar-se en
despatx. Tots ells tenen armaris encastats, i hi ha una cambra de bany complet
addicional. El saló-menjador és molt lluminós gràcies als balcons, que donen al
carrer Casp. La cuina de planta semioberta és espaiosa i compta amb una illa, ideal
per cuinar i esmorzar. A més, està equipada amb tots els electrodomèstics
necessaris. També gaudeix d'una àrea de rentat amb un pati interior.

L'apartament combina d'una manera elegant el luxe d'aquest excepcional edifici amb
la comoditat i el confort de el disseny. És un habitatge veritablement sofisticada,
amb acabats de la més alta qualitat, com a sòls de parquet de fusta natural de roure i
poms de porta d'acer i banús. Els armaris són de el mateix color que les parets i cada
detall aporta una elegància cosmopolita única als espais interiors de l'apartament.

lucasfox.cat/go/bcnr2285

Piscina, Gimnàs, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Parquet, Paviments hidràulics,
Propietat d'època, Terrassa comunitària,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Exterior, Finestres de doble vidre

Període de lloguer mínim: 6 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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