
VERHUURD

REF. BCNR15369

2.200 € Per maand Loft - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer Loft met 15m² terras te huur in El Raval, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Raval »  08001

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

115m²
Plattegrond  

15m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Onroerend goed met een spectaculair ontwerp en veel
charme en materialen van de beste kwaliteit, te huur in
de prachtige oude binnenstad van Barcelona, in de Raval.

Deze unieke loft van 115 m² is gevestigd in een gebouw met een lift en is in 2015
volledig gerenoveerd, dus het is in een zeer goede staat. Het ligt aan een brede
straat van de Raval, tussen Avinguda Drassanes en Ronda Sant Pau, in de buurt van
Poble Sec.

Het is een hoofdverdieping met een prachtig industrieel ontwerp, dat historische
kenmerken combineert, zoals hoge plafonds met Catalaanse gewelven en bakstenen
muren, met moderne designafwerkingen, die een werkelijk spectaculaire en unieke
woning creëren.

Bij binnenkomst hebben we direct toegang tot de ruime woonkamer, die wordt
gedomineerd door een grote en elegante open keuken met een centraal eiland en
hoogwaardige apparatuur. Aan het einde van de woonkamer bevindt zich de eerste
slaapkamer, die een eigen badkamer heeft met een mooi eigentijds design. De
tweede slaapkamer, die ook een badkamer met dezelfde kenmerken heeft, bevindt
zich aan de andere kant van de kamer. Om toegang te krijgen tot deze slaapkamer
moeten we een mooi privéterras van 15 m² oversteken, waardoor het meer
onafhankelijkheid en privacy biedt. Het huis wordt compleet gemaakt door een
gastentoilet naast de woonkamer en een kleine bijkeuken met wasmachine-droger.

Dit elegante en moderne huis, met veel charme en karakter, is voorzien van
airconditioning en verwarming zodat het het hele jaar door zeer comfortabel is. Het
zou ideaal zijn voor een creatief persoon, als thuis of als thuis en op kantoor, die in
het hart van de stad wil wonen en tegelijkertijd wil genieten van de rust van dit loft-
pand.

lucasfox.co.nl/go/bcnr15369

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Gerenoveerd, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Airconditioning, 

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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