REF. BCNR33272

15.000 € al mes Pis - De lloguer

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en lloguer a Eixample Dret, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Dret » 08008

2

2

150m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una joia modernista exquisidament decorada ubicada al
cor de l´Eixample, amb una renovació elegant i únic.
L´habitatge, d´una qualitat exquisida i moblada amb estil fresc i creatiu, consta de
150m2, dos dormitoris independents, un amb dos llits individuals, que té la seva
pròpia terrassa de 7m2, i l´altre amb llit de matrimoni. Les dues habitacions tenen
bany privat d'estil contemporani.
Un espaiós i lluminós saló amb una espectacular vidriera de colors separa les dues
habitacions.
Hi ha un menjador ampli i una cuina totalment equipada. L'atenció al detall i la
importància de la comoditat reflecteix a tot l'apartament.
Disposa d'elements en corian amb retroil·luminació que mostren una harmonia
màgica entre el contemporani i el modernista que és potser l'estil arquitectònic que
defineix millor l'indiscutible encant de Barcelona.
La natura és una font d'inspiració quant als temes que es poden trobar als detalls.
Les formes orgàniques, les flors i les fulles són molt presents en el modernisme. El
saló té un sostre que captura aquest estil amb una meravellosa composició.
Des de l'any 1979, l'edifici forma part del Catàleg del Patrimoni Historicoartístic de
Barcelona. ÂLi ofereix la possibilitat de viure en un dels edificis modernistes més
al·lucinants de Barcelona. Una experiència única on el confort, la bellesa i el luxe són
els protagonistes.
A l'edifici hi ha diverses àrees comunes per gaudir i un terrat amb spa que ofereix
belles vistes de la ciutat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya

lucasfox.cat/go/bcnr33272
Spa, Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Paviments hidràulics,
Sostres alts, Edifici modernista,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Cuina equipada, S'accepten mascotes ,
Sistema domòtic, Zona chill-out
Període de lloguer mínim: 6 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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