
LLOGAT/ADA

REF. BCNR3664

2.050 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori amb 10m² terrassa en lloguer a Sarrià
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Sarrià »  08034

1
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1
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80m²
Plànol  

10m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Pis a la darrera planta, moblat, amb pàrquing opcional i
piscina comunitària, de lloguer a Sarrià.

Aquest encantador apartament de 80 m² completament renovat està ubicat al carrer
Rio de Oro de Sarrià, a la Zona Alta de Barcelona.

Accedim al rebedor de la vivenda i entrem a la cuina completament equipada amb
electrodomèstics de Smeg, parament de cuina, vaixella de porcellana i una finestra a
pati interior, en ser una planta alta entra claredat. Aquest espai connecta amb la
zona de safareig, que disposa de rentadora assecadora, armaris i botiguer exterior.
Un petit passadís, amb una bonica llibreria lacada a un lateral, dóna accés al saló-
menjador. Diàfan i ampli, el saló disposa d'un sofà amb seients lliscants i es
converteix en un llit de 1.05m on veure còmodament la televisió, amb sortida directa
a una preciosa terrassa. Accedim al dormitori amb bany privat, també exterior, amb
llit matrimonial amb bagul sota, una paret completa d'armaris encastats, i un gran
finestral amb accés directe a la terrassa. El bany amb revestiment de marbre, lavabo
de doble si, banyera i lavabo amb bidet separat, disposa de finestra. Les finestres
exteriors són de doble vidre amb persianes, i la tarima del pis és de parquet.

La terrassa del terrat disposa d´una piscina comunitària i solàrium, amb precioses
vistes.

La zona ofereix comerços, restaurants i un entorn animat però residencial. És a 2
minuts a peu del Parc de l'Oreneta, del barri de Pedralbes, ben comunicat amb
transport públic ia 8 minuts caminant de l'Avinguda Diagonal, on podeu agafar el
tram o el metro. Amb cotxe s'arriba a la Ronda en menys de 5 minuts.

lucasfox.cat/go/bcnr3664

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Piscina, Terrassa, Servei de consergeria ,
Ascensor, Llum natural, Parquet,
Aparcament, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat,
S'accepten mascotes , Seguretat, Traster,
Vistes

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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