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DESCRIÇÃO

Espetacular cobertura de 4 quartos com banheiro
privativo, com terraço, jacuzzi, ginásio e estacionamento
para alugar na Plaza Catalunya, Barcelona.
Fantástica cobertura de luxo de 250 m² no coração de Barcelona, com dois terraços
com vistas espetaculares da cidade, do mar e das montanhas. A casa recémconstruída está localizada no oitavo andar de um edifício histórico renovado no
coração de Barcelona.
Esta cobertura foi recentemente renovada. Toda a casa goza de muita luz natural,
graças às grandes janelas que também oferecem uma vista incrível de Barcelona do
mar às montanhas.
Ao entrar, encontramos um hall com um lindo piano que se abre para a área diurna,
tudo em uma única sala diáfana e semiaberta. Tem uma cozinha totalmente equipada
com electrodomésticos topo de gama, uma espaçosa sala de estar, uma zona de bar
com bar e frigorífico para vinhos, uma zona de chill-out com um sofá de canto com
capacidade para até 15 pessoas e uma lareira.
Acima da sala de estar, existe um loft com um grande futon para desfrutar de uma
sessão de home cinema na companhia de amigos e rodeado por dois aquários
gigantes, como se estivéssemos no mar.
Na zona nocturna encontramos um primeiro quarto duplo com roupeiros embutidos
e espaço de arrumação, ideal como quarto de criança. Este quarto se conecta a um
quarto duplo com banheiro privativo com jacuzzi e chuveiro de granito preto com
janela com vista para a Plaza Catalunya. Em seguida, existem outros dois quartos
duplos, cada um com a sua própria casa de banho e totalmente equipados e com
acabamentos de luxo. Especificamente, o último dos quartos comunica com o ginásio
e sala de fitness, que alberga uma área de spa com sauna privada e máquina de
fitness interior.
Os dois terraços rodeiam a casa e um beneficia de uma espectacular piscina / jacuzzi
com espreguiçadeiras e vista para a Plaza Catalunya.
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Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Spa, Jacuzzi, Serviço de porteria,
Private garage, Ginásio, Elevador,
Tectos altos, Parquet, Luz natural,
Edificio da época,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Edifício modernista,
Vistas, Vestiário, Varanda,
Sistema domótico, Segurança, Renovado,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Janelas de vidro duplo ,
Interior, Exterior, Entrada de serviço,
Elevador de serviço, Despensa,
Cozinha equipada, Cinema em casa,
Churrasco, Chaminé, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento
Período de aluguer mínimo: 6 meses.
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Todos os equipamentos da marca italiana são feitos sob medida, como as luminárias
da Artemide, os móveis e objetos de decoração da estilosa marca Cattelan. Além
disso, possui ar condicionado e piso radiante e janelas da marca Veru, as mais
resistentes e isolantes do mercado.
Possui ainda entrada em piso inferior para pessoal de serviço e está arrendada com
duas vagas de garagem no mesmo prédio com acesso por elevador desde a casa.
Contacte-nos para mais informações sobre esta cobertura única e exclusiva, para
uma família que pretende usufruir de todos os luxos no coração da cidade.
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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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