REF. BCNR36560

8.500 € al mes Pis - De lloguer

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en lloguer a Eixample Dret, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Dret » 08009

4

3

200m²

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

De lloguer preciosa vivenda en una finca de l'Eixample
Dret, amb quatre habitacions i totalment renovada.
Lhabitatge té 200 m² i es divideix en dues zones ben definides. A la zona de dia,
trobem una cuina magnífica i lluminosa amb taulell de Ceasarstone, electrodomèstics
NEFF i tres finestres. Seguidament, disposem d'una habitació mitjana amb vistes a un
celobert, un bany en tons beix amb lavabo de disseny, vistes al pati i, després d'un
armari, la caldera i la rentadora. Per altra banda, accedim al saló amb sostres alts
amb volta catalana i planta rectangular. A través d´aquest, s´accedeix a una preciosa
galeria amb vista a un meravellós pati de poma típic de l´Eixample.
A la zona de nit trobem una habitació mitjana en suite amb armari encastat de tres
portes i una finestra orientada al celobert. Disposa de bany privat amb tons negres i
blancs amb un gran lavabo i dutxa. Així mateix, veiem dues habitacions més, una a
cada costat del passadís, amb armari encastat de quatre portes, vistes exteriors i un
gran balcó amb vistes a una preciosa basílica. Una disposa de bany privat amb tons
negres i beixos amb moble de lavabo d'un si i dutxa amb tons negres.
Igualment, podeu aprofitar l'estupenda terrassa comunitària amb totes les
comoditats per gaudir del clima Mediterrani.
Gràcies a l'equip d'arquitectura i disseny Vilablanch, el disseny d'aquest habitatge
destaca per les qualitats, la senzillesa i l'elegància.
En cas de lloguer entre 6 i 11 mesos, el lloguer mensual és de 10.000 € mensuals.
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Vistes al mar , Servei de consergeria,
Ascensor, Sostres alts, Propietat d'època,
Paviments hidràulics, Parquet,
Llum natural, Característiques d'època,
Terrassa comunitària, Edifici modernista,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor,
Sistema domòtic, S'accepten mascotes ,
Obra nova, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
Període de lloguer mínim: 12 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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