REF. BCNR33293

9.900 € ao mês Apartmento - Em aluguer

Apartmento Excelentes condições Quartos with 8m² terraço em aluguer em
Eixample Right
Spain » Barcelona » Barcelona-city » Eixample Right » 08008

2
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140m²

8m²

Quartos

wc

Plano

Terraço

Contacte-nos sobre esta propriedade
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.pt

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spain
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DESCRIÇÃO

Casa modernista decorada com estilo e bom gosto, com
uma reforma elegante e única para alugar no coração de
l'Eixample.
A casa goza de uma qualidade requintada e está mobilada com grande estilo. Um
oásis de paz.
O apartamento é composto por 140 m², com dois quartos independentes com casa de
banho de estilo contemporâneo. Uma confortável sala de estar, um espaço luminoso
separa os dois quartos e dá acesso a uma varanda com vista para o belo Passeig de
Gracia. Finalmente, uma sala de jantar separada e uma cozinha totalmente equipada
são oferecidas.
A atenção aos detalhes e a importância do conforto se refletem em todo o espaço.
Possui elementos em Corian com retroiluminação, para uma livre fusão entre o
contemporâneo e o modernista. O estilo arquitetônico é o que melhor define o
charme indiscutível de Barcelona, com a natureza como fonte de inspiração para os
vários temas e que podemos encontrar representados nos detalhes. Formas
orgânicas, flores e folhas estão muito presentes no modernismo. A sala possui um
teto que captura esse estilo com uma composição maravilhosa.
Desde 1979, o edifício faz parte do Catálogo do Patrimônio Histórico-Artístico de
Barcelona. Oferecemos-lhe a possibilidade de viver num dos edifícios modernistas
mais impressionantes de Barcelona. Uma experiência única onde o conforto, a beleza
e o luxo são os protagonistas.
No edifício existem várias áreas comuns para desfrutar e um rooftop com spa que
oferece belas vistas sobre a cidade.
Contacte-nos para mais informações.
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Spa, Serviço de porteria, Elevador,
Tectos altos, Pavimento em mosaico ,
Luz natural, Terraço comunitário,
Edifício modernista, Varanda,
Sistema domótico,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Cozinha equipada,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado
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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