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5.500 € al mes Pis - De lloguer
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori en lloguer a Diagonal Mar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Diagonal Mar »  08019

1
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1
Cambres de bany  

66m²
Plànol
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Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Suite executiva excel·lent d&#39;1 Habitació amb Vista
lloguer a un edifici modern i renovat a Diagonal Mar,
Barcelona.

Aquesta suite excel·lent consta de 1 dormitori i un ampli saló-menjador, perfecta per
a una família petita, un professional, parelles o 2 persones. Cal destacar que aquesta
suite gaudeix d´unes vistes precioses al mar ia la ciutat.

Aquesta suite en particular inclou 1 plaça daparcament ubicada a la planta baixa de
ledifici. Tot i això, també hi ha la possibilitat de llogar una segona plaça
d'aparcament si és necessari per un cost addicional.

No hi ha cuina.

S'inclouen al preu les despeses d'aigua, llum, gas, el Wi-Fi, un servei de neteja dues
vegades per setmana i bugaderia setmanal de fins a 10 kg. S'aplica un 10% de
descompte a la bugaderia i neteja en sec addicionals.

L'habitatge forma part d'un dels edificis més moderns de Diagonal Mar, Barcelona
amb comoditats, com ara club de platja amb piscina, gimnàs, recepció, seguretat,
estacionament, sales de reunions, restaurants i molt més.

El club de platja i la piscina acostumen a estar oberts d'abril a octubre amb un bar de
còctels amb un dels millors bartenders i DJ. També hi ha un restaurant que serveix
cuina amb els sabors de les 3M: Miami, Marrakesh i Melbourne.

L´edifici també es beneficia d´un altre bar, restaurant, un bar de còctels, i també d´un
dels millors restaurants amb estrella Michelin que ofereix cuina catalana moderna.
Tingueu en compte que actualment aquests no estan en ple funcionament a causa de
la Covid-19. Ofereixen un 10% de descompte en aliments i begudes. També podeu
llogar una sala de conferències/reunions per un preu especial.

També hi ha un gimnàs excel·lent amb vista sobre la terrassa comunitària que es pot
reservar a la recepció (sense càrrec).

Les habitacions estan disponibles durant un període mínim de 32 dies.

No hi ha cap tarifa d'agència per a l'inquilí.

lucasfox.cat/go/bcnr26514

Piscina, Servei de consergeria , Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament, Vistes,
Seguretat, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop del transport públic

Període de lloguer mínim: 1 mesos.

Ja està disponible!
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Indiqueu-nos les dates que us interessen perquè us realitzem un pressupost
personalitzat, en funció de les dates i la durada de la vostra estada.

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre
aquesta oportunitat única o per concertar una visita.

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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