
LLOGAT/ADA

REF. BCNR9229

5.900 € al mes Àtic - Llogat/ada
Àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 101m² terrassa en lloguer a
Eixample Esquerre
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Esquerre »  08006

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

130m²
Plànol  

205m²
Dimensions del terreny  

101m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Modern i lluminós àtic recentment reformat amb 3
dormitoris, situat en un edifici històric amb conserge,
lloguer en una fantàstica ubicació cèntrica, a
l&#39;Eixample Esquerre, Barcelona.

Fantàstic àtic totalment reformat, situat en un edifici històric amb conserge ubicat al
centre, envoltat dels millors comerços de la ciutat, restaurants i transport públic.

En accedir a l'habitatge hi ha el saló-menjador amb una cuina oberta feta a mida. A la
part esquerra se situa un saló amb accés directe a una espectacular terrassa de 62
m², que comunica també amb un dormitori doble amb possibilitat de fer servir com a
despatx, ja que rep abundant llum natural. Una cambra de bany completa aquesta
zona.

A la part central de l´àtic hi ha un dormitori doble amb bany privat i armari encastat.
A la part dreta hi ha una zona oberta al costat del menjador amb un dormitori amb
bany privat, ambdós espais amb accés a una altra àmplia terrassa de 40 m².

L'habitatge rep abundant llum natural i atractives vistes a les teulades de l'Eixample
gràcies a que té 2 grans terrasses, 1 a cada part del pis. Des d'una es poden gaudir de
les albes mentre que des de l'altra es poden observar les precioses postes de sol.

L´àtic s´ha reformat amb materials de la millor qualitat i tots els dormitoris compten
amb armaris encastats i temperatura regulable.

Un magnífic habitatge amb 3 dormitoris, 3 banys i 2 grans terrasses ubicada a una
zona immillorable de l'Eixample Esquerre. Plaça de pàrquing opcional a la mateixa
finca preu a concretar.

Contracte de llarga durada. Inclou 4 hores per setmana de neteja.

lucasfox.cat/go/bcnr9229

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Servei de consergeria , Ascensor,
Sostres alts, Propietat d'època,
Paviments hidràulics, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat,
Muntacàrregues, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Aire condicionat,
A prop del transport públic

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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