REF. BCNR22933

€2,900 al mes Pis - De lloguer

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en lloguer a Turó Park, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Turó Park » 08021

4

3

247m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Modern pis d&#39;alt standing, sense moblar, amb 4
dormitoris i aparcament al costat de Turó Park.
Aquest magnífic pis dúplex es situa en un dels carrers més exclusives de Sant
Gervasi-Galvany, a la banda del Turó Park.
Aquest habitatge se situa en una elegant finca amb servei de consergeria que ofereix
una zona comunitària recent reformada, ideal per a petites celebracions i inclou un
gran traster, una plaça d'aparcament per a un cotxe gran i 3 places d'aparcament d'ús
comunitari per a visites.
Accedim per la planta superior i donarem amb un ampli vestíbul que dóna pas a la
sala-menjador amb 2 ambients diferenciats, amb uns armaris i una nevera, per a
major confort.
A continuació, un passadís ens condueix als dormitoris. En primer lloc, es presenta
un ampli dormitori amb bany privat i, després, altres 2 dormitoris dobles de
dimensions generoses que comparteixen un bany. Els 3 dormitoris compten amb
armaris encastats i són exteriors, pel que gaudeixen d'abundant llum natural.
Descendim a la planta baixa per unes escales situades a la sala d'estar i vam arribar
a un menjador amb una zona infantil amb televisió, llibres, jocs, entre altres. Aquest
nivell també ofereix una espaiosa cuina, molt pràctica, equipada amb
electrodomèstics d'alta gamma i amb zona d'aigües. Un dormitori doble amb bany
privat completa aquesta alçada.
L'habitatge, totalment reformada, està equipada amb aire condicionat, tarima de
parquet, finestrals per a una major lluminositat i armaris encastats.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta meravellosa habitatge únic
a la banda del Turó Park.
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lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya

lucasfox.cat/go/bcnr22933
Garatge privat, Servei de consergeria,
Ascensor, Llum natural,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Cuina equipada, Entrada de servei,
Muntacàrregues, Renovat, Traster
Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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