
LLOGAT/ADA

REF. BCNR23855

4.000 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 300m² de jardí en
lloguer a Sant Just
Espanya »  Barcelona »  Sant Just Desvern »  08960

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

347m²
Plànol  

450m²
Dimensions del terreny  

35m²
Terrassa  

300m²
Jardí

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Fantàstica vila de 5 dormitoris amb excel·lents exteriors i
piscina, a lloguer a prop de col · legis internacionals a
Sant Just Desvern.

Espectacular vila situada a Sant Just Desvern, a prop de les escoles internacionals:
Miranda, Escola Americana i l'Escola Alemanya. L'habitatge destaca per l'amplitud
dels seus espais, els seus precioses vistes i la total tranquil·litat que ofereix.

Es distribueix en 2 plantes més soterrani. La planta baixa disposa d'un ampli saló-
menjador amb llar de foc. Aquest espai té sortida a la terrassa, a l'jardí ia la piscina, a
més de permetre l'entrada d'abundant llum natural. Al costat de la sala-menjador, hi
ha la cuina totalment equipada, també amb accés a la terrassa. Aquesta planta
també consta de 2 dormitoris dúplex, l'espai inferior s'usa com a despatx i el superior
com a dormitori. També hi ha un bany complet.

La primera planta alberga el dormitori principal, amb el seu propi bany privat i
vestidor.

El soterrani ofereix 3 places d'aparcament, una sala polivalent ideal com a celler o
oficina i un bany complet.

Algunes característiques addicionals inclouen sòl de marbre a la sala-menjador i
terra de parquet natural en els dormitoris. Disposa de calefacció i aire condicionat,
sistema d'aspiració centralitzada, alarma perimetral i descalcificadora d'aigua.

Un habitatge ideal per a una família donada la seva proximitat a col·legis
internacionals, l'amplitud dels seus espais i els excel · lents exteriors.

lucasfox.cat/go/bcnr23855

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Vestidor,
Traster, Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat, Obra nova,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

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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