
LLOGAT/ADA

REF. BCNR33536

1.600 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori amb 65m² terrassa en lloguer a
Poblenou
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Poblenou »  08018
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DESCRIPCIÓ

Acollidor loft amb terrassa privada, traster i piscina
comunitària de lloguer al districte @22, a Poblenou.

A uns dels barris més de moda de Barcelona, el Poble Nou, al districte @22, trobem
aquest acollidor loft amb terrassa privada de 65 m² i piscina comunitària.

El pis està ubicat a l'antiga orfebreria del Poble Nou, on Hermes i Tiffany produïen les
peces més especials, que s'ha reinventat per acollir habitatges lluminosos dissenyats
per gaudir de la nova Barcelona. Tot l´edifici acull pisos d´obra nova amb materials d
´alta qualitat i està a estrenar.

El loft és un espai obert molt lluminós, amb cuina americana, un bany complet i un
dormitori. És molt lluminós, ja que és totalment exterior i rep llum tant al matí com a
la tarda. Al terrat, just a la planta damunt del pis, hi ha una gran terrassa d´uns 65 m²
d´ús totalment privat, que es comunica molt fàcilment amb una esplèndida piscina
comunitària. Tant des de la terrassa com des de la zona de la piscina hi ha unes
magnífiques vistes 360 graus de l'skyline de Barcelona. El pis disposa d´un traster d
´uns 6 m².

Disposa de calefacció, aire condicionat, terres de parquet i sistema d'alarma
preinstal·lat.

A la planta baixa de la finca s´ofereix un bonic espai molt tranquil, silenciós, amb
zona enjardinada, amb un espai per aparcar les bicicletes i disposa d´un sistema de
reciclatge de residus. En definitiva, un oasi de tranquil·litat i naturalesa on allunyar-
se del ritme de la ciutat.

lucasfox.cat/go/bcnr33536

Terrassa, Piscina, Ascensor, Parquet,
Llum natural, Terrassa comunitària, Traster,
S'accepten mascotes , Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
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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