
LLOGAT/ADA

REF. BCNR5758

1.650 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 15m² terrassa en lloguer a
Diagonal Mar
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Diagonal Mar »  08009

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

70m²
Plànol  

85m²
Dimensions del terreny  

15m²
Terrassa

+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

Apartament moblat situat al cobejat complex residencial
d&#39;Illa de Llac, amb aparcament inclòs en el lloguer.
Piscina comunitària, pistes de pàdel i gimnàs.

Aquest apartament de 2 dormitoris de lloguer a Diagonal Mar se situa en l'exclusiu
complex d'Illa de Llac, a només 200 metres del mar. La propietat està orientada cap a
la zona comunitària, amb magnífiques vistes a Barcelona i al mar. El complex gaudeix
de piscina comunitària, pistes de pàdel i un gimnàs.

En entrar a l'apartament, un petit passadís ens condueix fins a la zona de nit, que
està a mà esquerra, i fins al saló-menjador, al final del passadís. Des d'aquí
s'accedeix a la terrassa. La cuina és de planta oberta, d'estil americà, i la zona de nit
disposa de 2 dormitoris, 1 doble i l'altre inidividual. La cambra de bany té dutxa i
banyera, i el dormitori principal té accés a la terrassa, que és prou gran com per
instal·lar una taula amb cadires.

Habitatge disponible per temporades.

lucasfox.cat/go/bcnr5758

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Gimnàs, Ascensor,
Pista de pàdel, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Seguretat, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Balcó, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes

Període de lloguer mínim: 7 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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