
VERHUURD

REF. BCNR21026

5.600 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te huur in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08007

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

203m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Onberispelijk appartement met 3 slaapkamers en uitzicht
over de Passeig de Gràcia, te huur in Barcelona.

Dit ongelooflijke huis in het stadscentrum ligt in het hart van Barcelona's
prestigieuze Eixample. Dit modernistische gebouw, een project van de beroemde
architect Josep Puig y Calafalch, geniet van alle klassieke elegantie van het leven aan
de meest prestigieuze boulevard van de stad.

Het appartement heeft 3 balkons met uitzicht over de boulevard, waaronder Gaudí's
prachtige Casa Battló.

Binnen heeft de grote hal hoge plafonds, grote ramen en prachtige mozaïektegels en
houten vloeren. Alles is onberispelijk na de grote renovatie en het niveau van
pasvorm en afwerking is uitstekend.

Brede, mooie woonruimtes aan de voorzijde en een brede gewelfde gang leiden naar
de master suite met uitzicht op de rustige centrale binnenplaats. Innovatief gebruik
van ruimte en kleuren maakt gebruik van het natuurlijke licht dat binnenvalt door de
ramen van vloer tot plafond.

Dit is een moderne versie van de traditionele luxe van Barcelona, met een
minimalistische keuken die slim is gekoppeld aan de belangrijkste woonruimte,
strakke badkamers en sfeervolle verlichting, maar met veel goed doordachte
originele ontwerpelementen en veel huiselijk comfort en charme.

lucasfox.co.nl/go/bcnr21026

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk,
Inloopkast, Gerenoveerd, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Airconditioning
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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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