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DESCRIÇÃO

Aluga-se uma linda casa em uma fazenda no Eixample
Direito, com quatro cômodos e totalmente reformada.

A renda mensal desta casa é de 8.500€ por 1 ano ou mais, se arrendar entre 2 e 11
meses é de 10.000€ por mês.

A casa tem 200 m² e está dividida em duas áreas bem definidas. Na zona de estar,
encontramos uma magnífica e luminosa cozinha com bancada Ceasarstone,
electrodomésticos NEFF e três janelas. A seguir, temos um quarto de tamanho médio
com vista para um poço de luz, um banheiro em tons de bege com pia de design, vista
para o pátio e, atrás de um armário, a caldeira e a máquina de lavar. Por outro lado,
acessamos a sala de pé direito alto com abóbada catalã e planta retangular. Através
dela, dá-se acesso a uma bela galeria com vista para um maravilhoso pátio típico do
Eixample.

Na zona nocturna encontramos um quarto de médias dimensões em suite com
roupeiro embutido de três portas e uma janela virada para o logradouro. Possui
banheiro privativo em tons de preto e branco com pia grande e chuveiro. Da mesma
forma, vemos outros dois quartos, um de cada lado do corredor, com guarda-roupa
embutido de quatro portas, vista para o exterior e uma grande varanda com vista
para uma bela basílica. Um tem casa de banho privativa em tons de preto e bege com
um único armário de lavatório e duche em tons de preto.

Da mesma forma, podem aproveitar o maravilhoso terraço comunitário com todas as
comodidades para desfrutar do clima mediterrâneo.

Graças à equipa de arquitetura e design da Vilablanch, o design desta casa destaca-
se pelas suas qualidades, pela sua simplicidade e elegância.

lucasfox.pt/go/bcnr36560

Vistas ao mar , Serviço de porteria,
Elevador, Tectos altos,
Pavimento em mosaico , Parquet,
Luz natural, Edificio da época,
Características da época,
Terraço comunitário, Edifício modernista,
Vistas, Vestiário, Varanda,
Sistema domótico,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Interior, Exterior,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado

Período de aluguer mínimo: 2 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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