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16.500 € al mes Pis - De lloguer

Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori amb 25m² terrassa en lloguer a
Barceloneta
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Barceloneta » 08039
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+34 933 562 989
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DESCRIPCIÓ

Meravellosa suite amb impressionants vistes a la mar,
terrassa privada amb jacuzzi, plaça d&#39;aparcament i
diversos serveis addicionals en lloguer a la zona de la
Barceloneta.
SENSE COMISSIONS D'AGÈNCIA. Aquesta suite de 80 m² se situa en la vintena segona
planta d'un edifici modern i espectacular. Consta d'un saló espaiós i lluminós amb
increïbles vistes a la mar a primera línia. El saló-menjador s'ha decorat amb bon gust
i mobles moderns d'alta qualitat, i és extremadament lluminós gràcies als seus grans
finestrals de sòl a sostre. A més, el bonic terra de moqueta d'estil marí crea una
connexió perfecta entre l'interior i l'exterior.
Des de la zona de dia, podrà accedir a una bonica terrassa privada de 25 m², que
disposa de gandules, taula i cadires, i un increïble jacuzzi per relaxar-se i gaudir de
les impressionants vistes a la mar Mediterrània ia Barcelona.
Aquesta atenció a la comoditat i a l'detall es reflecteix en l'espaiós dormitori, amb un
còmode llit grandària king i bany privat amb una generosa i luxosa dutxa tipus pluja,
inodor i lavabo separats. Hi ha un espai d'emmagatzematge per a la roba, en el qual
trobem una caixa de seguretat per guardar les seves pertinences més preuades.
Tingueu en compte que no hi ha cuina, però hi ha una nevera petita, una cafetera
Nespresso i bullidor d'aigua.
S'inclouen en el preu de l'lloguer l'esmorzar diari i una plaça d'aparcament i, a més,
rebrà un 25% de descompte en diversos serveis addicionals que ofereix l'edifici. A
més d'això, tindrà accés gratuït a gimnàs totalment equipat, des del qual podrà
gaudir de les impressionants vistes a la mar ia la ciutat mentre fa exercici, així com
de la increïble zona de spa amb jacuzzi, sauna, bany de vapor i una zona de relax amb
piscina interior.
A l'espai exterior, que convenientment té accés directe a la platja, hi trobem 2
piscines, una d'elles al terrat de la finca. Les dues piscines estan envoltades de
terrasses amb gandules. També podrà gaudir d'un menjar exquisit en un dels 2
elegants restaurants o prendre un deliciós còctel al bar del terrat amb vista
panoràmica sobre el mar.
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A primera línia de mar , Vistes al mar ,
Piscina, Piscina climatitzada,
Piscina coberta, Terrassa, Spa, Gimnàs,
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Aparcament,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
S'accepten mascotes , Seguretat, Vistes,
Zona chill-out
Ja està disponible!
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És un habitatge ideal per a solters o parelles que busquen un confort total i unes
vistes impressionants a prop de la platja i de centre de la ciutat.
Disponible per un lloguer mínim de 32 dies. No hi ha comissions d'agència.

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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