
REF. BCNR28531

3.200 € al mes Casa / Vil·la - De lloguer
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 60m² terrassa en
lloguer a Pedralbes
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Pedralbes »  08034

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

140m²
Plànol  

200m²
Dimensions del terreny  

60m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Casa senzillament impressionant de 4 dormitoris i 3
banys per llogar a Pedralbes amb una bonica terrassa-
jardí de 60 m².

Aquesta impressionant vila totalment moblada de 4 dormitoris i 3 banys, dividida en
3 plantes, es troba en una de les ubicacions més privilegiades de Pedralbes, i ja està
disponible per llogar.

Accedim a la vila per una entrada privada que condueix a la porxada, on trobem
l'entrada principal de la vila. Només obrir la porta, la casa ens sorprèn amb els seus
colors vius i el seu bonic disseny. L'àmplia zona d'entrada ens condueix a una cuina
semioberta ia un saló-menjador. Des d'allà, accedim a una preciosa terrassa privada
de 60 m².

A continuació, a la planta superior, hi ha 3 dormitoris increïbles, un dels quals és la
suite principal amb bany privat i vistes impressionants; un altre dormitori doble
compost per 2 llits individuals, i un dormitori individual i el segon bany.

De tornada a la planta baixa, trobem un altre gran dormitori que podria utilitzar-se
com segona sala d'estar, zona chill-out o un acollidor espai d'oficina a casa. També hi
ha un bany complet a la banda.

A la zona de la planta inferior (situada a nivell del carrer) trobem un gran garatge
amb la zona de servei, amb rentadora i assecadora, i un gran espai perfecte per a
guardar bicicletes, motos o un cotxe petit (tingui en compte que el garatge no és
adequat per a un cotxe de grandària normal, però hi ha aparcament gratuït a la
zona). També hi ha una estada extra semioberta que seria ideal com a despatx o
traster.

Recordeu que aquest habitatge només està disponible per a lloguers temporals. El
període mínim de lloguer és de 11 mesos.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per obtenir més informació i / o per
concertar una visita.

lucasfox.cat/go/bcnr28531

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Jardí, Sostres alts,
Paviments hidràulics, Parquet,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Safareig, Renovat, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

Període de lloguer mínim: 11 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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	Casa senzillament impressionant de 4 dormitoris i 3 banys per llogar a Pedralbes amb una bonica terrassa-jardí de 60 m².

