
VERHUURD

REF. BCNR25686

1.600 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 1 Slaapkamer Appartement met 13m² terras te huur in Sant Gervasi -
Galvany
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006
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86m²
Plattegrond  

13m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Volledig gerenoveerd high-end penthouse met charmant
terras, te huur in een rustige straat in het centrum van
Barcelona.

Dit ruime penthouse met 1 slaapkamer met inloopkast en eigen badkamer is de
perfecte woning voor een alleenstaande professional of een stel. Het is onlangs
volledig gerenoveerd en met veel smaak ingericht.

De lift in het gebouw geeft u direct toegang tot het pand. Bij binnenkomst treft u een
zeer ruime eet- en woonkamer aan, met een moderne designschouw die beide
ruimtes van elkaar scheidt. Vanuit de lounge heeft u direct toegang tot het ruime
zonnige terras. Hier vinden we een houten tafel en stoelen om heerlijk buiten te eten.
Aan de andere kant van het terras is er een chill-ruimte om te relaxen.

De mooie en functionele keuken is half open, praktisch naast het eetgedeelte
gelegen. Het is volledig uitgerust met oven, vaatwasser, magnetron en veel
opbergruimte. Verderop is er een wasruimte met op maat gemaakte kleerkasten en
een gastentoilet. Aan de andere kant van het daggedeelte komen we in de
hoofdslaapkamer met een en-suite badkamer en een ruime, zeer handige inloopkast.

Het penthouse is volledig ingericht met meubilair van hoge kwaliteit en is voorzien
van airconditioning (warme en koude lucht), naast de radiatorverwarming.

Een moderne praktische woning, instapklaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging aan te vragen.

lucasfox.co.nl/go/bcnr25686

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inloopkast, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
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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