
VERHUURD

REF. BCNR23149

2.450 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
4 Slaapkamer Huis / Villa met 35m² terras te huur in Vila Olimpica, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Vila Olimpica »  08005

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

160m²
Woonoppervlakte  

35m²
Terras

+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

Licht herenhuis met 4 slaapkamers met een groot terras
en parkeerplaats te huur op 3 minuten van het strand.

Een ideaal huis voor liefhebbers van traquility en voor degenen die willen genieten
van een rustig huis met de mogelijkheid om het strand in slechts 4 minuten te voet
te bereiken.

Het is een modern herenhuis met twee verdiepingen in het stedelijke complex van
de Vila Olimpica van Poblenou.

We betreden het huis via een eigen toegang vanaf de straat.

Vanuit een kleine hal met een gastentoilet komen we uit op een grote woonkamer die
veel natuurlijk licht geniet dankzij de grote ramen die kunnen worden geopend, het
interieur met het exterieur samenvoegen en leiden tot een prachtig terras van 35
vierkante meter met planten om van te genieten lange zomerdagen in het gezelschap
van vrienden en familie.

Op dezelfde verdieping hebben we de volledig uitgeruste keuken met de nieuwste
apparatuur. Direct ernaast is er een praktisch hulpprogramma.

Een elegante trap gaat naar de bovenverdieping, waar het nachtgedeelte zich bevindt.
Dit deel van het huis biedt 4 slaapkamers, waarvan een ensuite met inbouwkasten.
Twee complete badkamers maken deze verdieping compleet.

Onder de hoogwaardige afwerkingen vinden we prachtige houten vloeren door het
hele huis, wat dit huis erg gezellig maakt.

Ten slotte is de locatie van het appartement een van zijn sterke punten, ideaal voor
een gezin dat in Barcelona wil wonen en alles binnen handbereik wil hebben: een
paar meter van de levendige wijk Poble Nou, het winkelcentrum Glòries en de
bioscopen, en met het strand op slechts 4 minuten afstand.

lucasfox.co.nl/go/bcnr23149

Terras, Prive garage, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, ,
Airconditioning, Beveiliging,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Gerenoveerd, Inbouwkasten,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

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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