
LLOGAT/ADA

REF. BCNR29716

2.500 € al mes Àtic - Llogat/ada
àtic en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 40m² terrassa en lloguer a Sant
Gervasi - Galvany
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

57m²
Plànol  

40m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Àtic d&#39;obra nova de 2 dormitoris sense moblar amb
una terrassa de 40 m² en lloguer a Sant Gervasi-Galvany
amb plaça d&#39;aparcament de proximitat addicional.

Aquest pis forma part d'un projecte nou en una finca senyorial de mitjan el segle XX
completament reformada amb qualitats d'alta gamma i un disseny modern. En
definitiva, un edifici clàssic transformat que gaudeix d'una ubicació privilegiada, a
prop de el centre de Barcelona.

Aquest habitatge diàfana es compon d'un saló-menjador bastant ampli que dóna a
una fantàstica terrassa de 40 m², d'una cuina equipada oberta i d'un rebedor que
condueix a la zona de nit, que alberga dos dormitoris que comparteixen un bany.

Aquest habitatge, que destaca pels seus amplis espais plens de llum i la seva
distribució minuciosament planificada, és capaç de satisfer les necessitats de
qualsevol família.

IMPORTANT: es lliura al novembre de 2021 sense moblar i amb la cuina totalment
equipada. Les fotos són referencials. Plaça d'aparcament de proximitat addicional
per 120 Eur.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/bcnr29716

Terrassa, Piscina, Servei de consergeria ,
Ascensor, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Seguretat, Renovat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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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