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6.500 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en lloguer a Tres Torres
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Tres Torres » 08017
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DESCRIPCIÓ

Elegant casa semiadossada de 4 dormitoris de lloguer a
l'adinerat barri de Tres Torres, a la Zona Alta de
Barcelona.
Es tracta d'una preciosa casa semiadossada de lloguer a l'exclusiva zona de Tres
Torres, a Barcelona. És una casa moderna recentment renovada amb acabats de la
més alta qualitat amb l'objectiu d'obtenir una propietat realment especial a la zona
alta de Barcelona. Una impressionant escala ens dirigeix a la planta superior de la
casa, on trobem 2 grans dormitoris amb bany privat, un d'ells amb accés a una
agradable terrassa i l'altre amb balcó. També compta amb 2 espaiosos dormitoris
més. Hi ha terres de marbre a tota la planta baixa, cosa que li dóna un toc de luxe i
elegància, mentre que la planta superior gaudeix de terres de fusta d'alta qualitat. A
més, les habitacions estan decorades amb tons neutres, cosa que li afegeix
elegància. La cuina, ben equipada, disposa d´una barra d´esmorzar amb acabats d
´alta qualitat. També trobem grans finestres al llarg de tota la propietat, cosa que fa
que rebi abundant llum natural i que la propietat sembli fins i tot més espaiosa i
lluminosa.
Des de fora, és una propietat elegant i atractiva, envoltada de plantes i una zona de
menjador exterior. A més, compta amb un garatge.
És un habitatge ideal a l'adinerat barri de Tres Torres, a prop de les millors escoles
internacionals de Barcelona.
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lucasfox.cat/go/bcnr3126
Terrassa, Jardí, Terres de marbre, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vestidor, Safareig, S'accepten mascotes ,
Renovat, Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, 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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