
LLOGAT/ADA

REF. BCNR33441

2.500 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a Eixample Dret, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08037

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

122m²
Plànol

+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

Pis totalment reformat i moblat de tres dormitoris i dos
banys a la cobejada zona de l´Eixample Dret de
Barcelona.

Aquest bell apartament de tres dormitoris i dos banys es troba al barri de la Sagrada
Família i molt a prop del modern Fort Pienc, un lloc perfecte per a una vida fàcil fora
del circuit turístic habitual, però molt ben connectat amb les principals atraccions de
la ciutat .

Aquest apartament increïblement espaiós s'ha remodelat respectant les
característiques originals de l'edifici, com els sostres alts de volta, que donen a
l'apartament una sensació rústica. Els detalls industrials d'estil modern que s'han
utilitzat en la renovació aconsegueixen un gran equilibri, convertint-lo en una
propietat encantadora amb molt de caràcter.

El mobiliari elegant amb tints grisos, acabats de fusta, tocs de color i la decoració
animada uneix tots els elements a la perfecció. Els atractius terres de fusta i rajoles a
tota la propietat i la preciosa decoració fan d'aquest un apartament autèntic en una
ubicació desitjable.

L´apartament de 122 m² té una cuina oberta totalment equipada amb un sistema de
filtre d´aigua i un traster. Hi ha un menjador i una sala d´estar amb un espai d´estudi
que dóna a un pati, cosa que el converteix en un racó tranquil perfecte per a una
oficina a casa. Recorrent el passadís que separa la zona de dia de la de nit, es troba
el primer bany complet i dormitori que seria una magnífica habitació infantil o de
convidats.

A la part exterior de l'apartament, hi trobem un dormitori doble i el dormitori
principal amb bany en suite. S'han utilitzat materials d'alta qualitat en tota la
propietat, inclòs el terra de fusta.

La propietat està equipada amb aire condicionat, calefacció i finestres de doble vidre
per garantir la comoditat en qualsevol època de l'any.

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per demanar més informació.

lucasfox.cat/go/bcnr33441

Ascensor, Paviments hidràulics, Parquet,
Característiques d'època, Traster, Renovat,
Interior, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció,
Aire condicionat,
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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