
REF. BCNR37654

12.000 € al mes Pis - De lloguer
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en lloguer a Gótico, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gótico »  08002

2
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2
Cambres de bany  

100m²
Plànol

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

De lloguer magnífic pis de 100 m2, amb dues habitacions
en suite, llest per entrar a viure i ubicat en una
emblemàtica finca de 1850 amb spa i gimnàs.

Habitatges situats a una finca del segle XVIII totalment remodelada combinant els
elements originals i moderns per oferir una màxima comoditat. Aquesta finca,
ubicada al barri Gòtic ia poca distància a peu del mar, té servei de consergeria, spa
amb piscina interior climatitzada, sauna, gimnàs i tot el necessari per gaudir d'un
habitatge temporal a Barcelona. Es lloguen a partir d´un mes, i el preu inclou wifi,
subministraments i neteja un cop per setmana.

A l'accés a l'habitatge, destaquen els sostres alts, les bigues originals, l'amplitud i la
senzillesa, conjunt que potencia l'elegància dels habitatges d'aquesta finca. Disposa
de dues habitacions en suite i cada una té un bany privat. La cuina americana,
equipada amb electrodomèstics Miele, disposa del parament necessari.

Finalment, al saló destaquen la volta catalana, dos grans finestrals, mobles de fusta i
en tons clars, i terres de microciment. En definitiva, és un estil minimalista que
emfatitza l'entorn i les millors qualitats.

Amb preus des de: indiqueu-nos les dates de la vostra estada i us donarem
pressupost.

lucasfox.cat/go/bcnr37654

Piscina climatitzada, Piscina, Spa, Jacuzzi,
Servei de consergeria , Gimnàs, Ascensor,
Sostres alts, Propietat d'època,
Llum natural, Característiques d'època,
Vistes, S'accepten mascotes , Renovat,
Interior, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic

Període de lloguer mínim: 1 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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