
REF. LFR7000L

10.000 € al mes Pis - De lloguer
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 25m² terrassa en lloguer a Sant
Gervasi - Galvany
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

2
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

160m²
Plànol  

25m²
Terrassa

+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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DESCRIPCIÓ

Loft de disseny de 160m2 amb 2 dormitoris dobles, 2
banys i un lavabo en edifici totalment renovat. Amb
terrassa privada i serveis com a conserge, pàrquing,
piscina comunitària al terrat, sauna i gimnàs.

Magnífic loft de disseny realitzat pel prestigiós Jaume Beriestain a la zona alta de
Barcelona, al costat Via Augusta, amb lloguers flexibles segons la disponibilitat i la
temporada.

A prop dels millors col·legis internacionals de Barcelona està en un edifici
completament restaurat conservant l'encant clàssic de la ciutat. Té 2 habitacions
dobles, 2 banys complets, 1 lavabo, cuina office equipada amb els millors
electrodomèstics, sala d'estar i un gran saló menjador molt lluminós i tranquil a la
terrassa privada. D

ispone d'una sèrie de serveis que el fan únic, com ara; conserge, pàrquing, piscina
comunitària al terrat amb gimnàs, sauna i una zona que es pot reservar per fer
barbacoes i festes.

La filosofia d'aquests habitatges modernes, disponibles per a lloguers de mínim 1
mes, és oferir als seus inquilins tot el que puguin necessitar per començar a viure a
Barcelona i garantir que de seguida se sentin com a casa. S'accepten animals i el
lloguer mensual flexible inclou neteja setmanal i serveis bàsics.

lucasfox.cat/go/lfr7000l

Terrassa, Piscina, Jacuzzi,
Servei de consergeria , Gimnàs, Ascensor,
Propietat d'època, Parquet, Llum natural,
Terrassa comunitària, Zona chill-out, Vistes,
Sistema domòtic, Seguretat, Safareig,
Renovat, Plafons solars, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Període de lloguer mínim: 1 mesos.

Disponible a partir del 1 de març 2023
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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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	Loft de disseny de 160m2 amb 2 dormitoris dobles, 2 banys i un lavabo en edifici totalment renovat. Amb terrassa privada i serveis com a conserge, pàrquing, piscina comunitària al terrat, sauna i gimnàs.

