
REF. BCNR4647

12.250 € Per maand Appartement - Te huur
Excellent 1 Slaapkamer appartement te huur in Vila Olimpica, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Vila Olimpica »  08005

1
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150m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Duplex penthouse met 1 slaapkamer en diensten van
topkwaliteit, te huur in een exclusieve omgeving aan het
strand.

Dit luxe duplex penthouse is beschikbaar voor korte termijn verhuur van minimaal
een maand en lange termijn verhuur vanaf een jaar, met een uitzonderlijk aanbod
van diensten die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Het appartement is gelegen op
slechts een paar meter van de prachtige stranden van Barcelona, in het hoogste
gebouw van de stad. Deze locatie aan de kust in Vila Olímpica is ideaal om te
genieten van het strand, de vele restaurants in de omgeving en de oude binnenstad
van Barcelona.

Het pand meet 150m² en is verdeeld over 2 lichte verdiepingen. Op de
benedenverdieping vinden we een woonkamer met designmeubels van Jaime
Tresserra, een eetkamer, een gastentoilet en een volledig uitgeruste keuken.

Op de bovenverdieping bevindt zich de slaapkamer, met een fraaie dressing en
badkamer met aparte douche en ligbad.

De maandhuur is inclusief energie- en internetkosten, een 24-uurs privé butler.
Verder zijn er verschillende buitenzwembaden, een fitnessruimte, een spa....allemaal
aan zee.

Dit gastvrije huis biedt luxe en discretie in een prachtige omgeving waarbij aan elk
detail is gedacht.

Laat ons de data weten waarin u geïnteresseerd bent en we zullen een
gepersonaliseerde offerte maken op basis van de data en duur van het verblijf.

lucasfox.co.nl/go/bcnr4647

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Terras, Spa, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Rolstoeltoegankelijk,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Beveiliging,
Airconditioning, 

Minimale huurperiode: 1 maanden.

Nu beschikbaar!
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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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