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Apartmento Excelentes condições Quartos em aluguer em Vila Olimpica, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Barcelona-city »  Vila Olimpica »  08005
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DESCRIÇÃO

Cobertura duplex de 3 quartos excepcional para alugar
em um enclave exclusivo à beira-mar, com serviços da
mais alta qualidade.

Esta bela cobertura duplex está disponível para aluguel temporário de pelo menos
um mês e aluguel de longo prazo de um ano em diante, com todos os serviços que
você poderia desejar 24 horas por dia. Está localizado a poucos metros das
fantásticas praias de Barcelona, no edifício mais alto da cidade, com vistas
privilegiadas tanto para o mar como para a cidade. A sua localização à beira-mar na
Vila Olímpica é ideal para desfrutar da praia, dos muitos restaurantes da zona e do
centro histórico de Barcelona.

É uma casa muito aconchegante de mais de 270 m² com espaços abertos e
conectados e um design moderno e elegante. No piso inferior encontramos a sala de
estar, a sala de jantar, a cozinha equipada e um WC de cortesia. A área noturna fica
no andar superior: aqui estão os 3 quartos, todos com closet e banheiro privativo,
com duas pias e banheira e chuveiro separados.

O aluguel mensal da casa inclui consumo de energia, internet, mordomo particular 24
horas por dia. Poderá ainda usufruir de várias piscinas exteriores, ginásio, spa... de
frente para o mar.

Esta acolhedora casa proporciona luxo e discrição num ambiente incrível onde o
detalhe é a sua vocação.

Indique-nos as datas que lhe interessam para que possamos fazer um orçamento
personalizado, com base nas datas e duração da sua estadia.

lucasfox.pt/go/bcnr8896

Vistas ao mar , Primeira linha do mar ,
Terraço, Piscina climatizada, Piscina, Spa,
Jacuzzi, Serviço de porteria, Private garage,
Ginásio, Elevador, Pavimento de mármore,
Luz natural, Vistas, Vestiário,
Sistema domótico, Segurança,
Salão de beleza,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Entrada de serviço, Elevador de serviço,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento,
Acesso habilitado para cadeira de rodas

Período de aluguer mínimo: 1 meses.

Já está disponível!
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Cobertura duplex de 3 quartos excepcional para alugar em um enclave exclusivo à beira-mar, com serviços da mais alta qualidade.

