
UTHYRD

REF. BCNR4364

3 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till uthyrning i Vallvidrera, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

3
Sovrum  

2
Badrum  

253m²
Planlösning  

539m²
Totalyta

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Modernt 3-rumshus att hyra med utmärkta uteplatser och
härlig utsikt i Les Planes.

Detta underbara 3-våningshus i området Les Planes mäter 253 m² med en vacker 539
m² stor trädgård. Källarplanet på fastigheten innehåller ett garage för 2 bilar och ett
användbart förråd. Det rymliga vardagsrummet med matplats har en modern öppen
spis och utgång till terrassen och poolområdet via skjutdörrar i glas från golv till tak.
På denna nivå hittar vi också det moderna, eleganta köket med ytbehandlingar i vitt
och rostfritt stål och Siemens vitvaror, det finns också en utgång ut på terrassen för
bekväma måltider utomhus under sommarmånaderna. Ett andra vardagsrum kan
användas som ett kontor eller ett biorum eftersom det finns en overheadprojektor
och duk.

Det stora sovrummet med eget badrum och ett omklädningsrum ligger på första
våningen i fastigheten. Denna svit har utgång till sin egen privata terrass, ett badrum
med dusch och hydroboxbadkar. Ytterligare två dubbelrum, ett med terrass och båda
med takfönster och inbyggda garderober, ligger också på övervåningen tillsammans
med ett badrum med dusch.

Huset har underbar uteplats med välskött trädgård, stor terrass och pool samt en
imponerande grillplats. Från sitt läge på en sluttning njuter fastigheten av lugn och
härlig utsikt över det omgivande området.

lucasfox.se/go/bcnr4364

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Tvättstuga, Öppen spis, Nybyggd,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Balkong

Minimum uthyrnings period: 6 månader.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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