
VERHUURD

REF. BCNR18347

10.500 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 6,000m² Tuin te huur in Sant Gervasi - La
Bonanova
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08035

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

400m²
Plattegrond  

400m²
Perceeloppervlakte  

6.000m²
Tuin

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Gerenoveerde woning met 4 slaapkamers met
hoogwaardige afwerking en design te huur aan de meest
exclusieve laan van de stad. Korte termijn verhuur van 3
tot 11 maanden.

Dit prachtige monumentale gebouw ligt in het hart van de felbegeerde wijk Sant
Gervasi - La Bonanova. Het is gelegen op een prachtig perceel van 6.000 m² met veel
vegetatie, waaronder verschillende fruitbomen; een authentieke oase waar u kunt
ontspannen en genieten van de rust van de omgeving.

Het huis, dat 400 m² groot is, dateert uit 1902 en wordt gepresenteerd in uitstekende
staat, volledig gerenoveerd met de beste kwaliteit afwerking met behoud van alle
oorspronkelijke charme. Het is verdeeld over 2 verdiepingen. Op de begane grond
vinden we de hal, de keuken met high-end apparatuur en keukengerei, de wasruimte,
de grote woonkamer met veel zon en 2 slaapkamers met eigen badkamers,
waaronder de belangrijkste. Op de eerste verdieping zijn de 2 resterende
slaapkamers, een badkamer en een tweede woonkamer met toegang tot 2 terrassen,
beide van 90 m².

Deze exclusieve woning is voorzien van airconditioning en verwarming voor uw totale
comfort te allen tijde, evenals een alarmsysteem, zodat u kunt genieten van
volledige gemoedsrust. Daarnaast heeft het wifi en een smart-tv. Merk ook op dat de
huurders kunnen genieten van toegang tot het privézwembad op het landgoed.

Een unieke kans voor wie op zoek is naar een luxe, exclusieve en ruime gezinswoning
in een van de meest gewilde gebieden van Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcnr18347

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Balkon, Airconditioning

Minimale huurperiode: 3 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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