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DESCRIPCIÓ

Casa adossada de luxe totalment moblada, amb 2
dormitoris dobles, sofà-llit doble, 2 banys de disseny i un
pati amb una font a la planta baixa, en lloguer al centre
de Barcelona.
Preciosa casa adossada de 150 m² situada en un tranquil carrer semipeatonal, a
Gràcia. Es troba en règim de lloguer totalment moblat, amb mobiliari de disseny. Es
va reformar amb un gust i estil exquisits en 2008. Actualment disposa de calefacció
per terra radiant i ventiladors en els sostres.
L'habitatge es distribueix en 3 plantes amb diferents zones exteriors. La planta baixa
compta amb l'agradable i lluminós saló-menjador amb accés a un magnífic pati de 30
m², amb plantes, una font i espai per a una taula i cadires. Aquesta planta també
consta d'una cambra de bany i d'una cuina totalment equipada, la qual està oberta al
menjador i té un forn amb placa d'inducció i un frigorífic / congelador Smeg.
Els 2 dormitoris dobles estan a la primera planta. Un d'ells disposa del seu propi bany
privat i l'altre d'accés a la balconada, tots dos amb vestidors. Un espai de despatx
completa aquesta planta.
La segona i última planta acull una kitchenette i un safareig amb diversos armaris
encastats, una terrassa de 30 m² amb un gran tendal automàtic, mobiliari d'exterior, i
un excel·lent spa per a 2 persones que es va instal·lar el 2010.
Una fantàstica casa de disseny a Gràcia.
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Jardí, Terrassa, Jacuzzi, Spa, Llum natural,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Balcó, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre , Safareig,
Traster
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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