REF. BCNR17107

2.750 € al mes Pis - De lloguer

Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 45m² terrassa en lloguer a Diagonal Mar
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Diagonal Mar » 08019
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DESCRIPCIÓ

Meravellós pis nou sense moblar de 3 dormitoris i
terrassa amb vistes a la ciutat i al mar lloguer a la
cobejada urbanització de Diagonal Port.
Aquest pis forma part de la urbanització de Diagonal Port, que consta de 143
habitatges nous en 2 edificis de 16 plantes amb instal·lacions comunitàries
excepcionals al barri barceloní de Diagonal Mar.
Aquesta comunitat tancada ofereix zones verdes ben cuidades, piscines infinites i
zones chill-out al terrat, un parc infantil i una sala de jocs interior, un saló social,
gimnàs, sala d'estudi i un saló de bellesa, oferint l'oportunitat de sentir-se de
vacances durant tot l'any. També té una plaça d'aparcament.
Aquest pis es troba a la úndecime planta i té un rebedor que condueix a 3 dormitoris
(1 amb bany privat) i 2 banys (inclòs el de el dormitori principal). Continuant, trobem
un gran saló, un menjador i una cuina semioberta que condueix a una preciosa
terrassa amb meravelloses vistes a la mar ia la ciutat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita a aquest magnífic pis
modern que està disponible en lloguer, completament moblat i equipat, a punt per
gaudir.

lucasfox.cat/go/bcnr17107
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Servei de consergeria,
Gimnàs, Garatge privat, Ascensor, Parquet,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Seguretat,
Saló de bellesa , Sala de jocs, Safareig,
Renovat, Parc infantil, Obra nova,
Muntacàrregues, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
Ja està disponible!
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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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