
REF. BCNR5871

2.200 € Per maand Penthouse - Te huur
Excellent 1 Slaapkamer Penthouse met 60m² terras te huur in Eixample Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08010
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60m²
Terras

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


OMSCHRIJVING

Fantastische kans om dit onberispelijk gerenoveerde en
perfect uitgeruste penthouse met 1 slaapkamer met
moderne afwerking en een prachtig privéterras te huren
voor minimaal 6 maanden.

Dit onberispelijke high-end penthouse van 60 m² met een terras van 60 m² ligt op
een benijdenswaardige locatie dicht bij Passeig de Gracia; dé winkelstraat van de stad
bij uitstek. Het bevindt zich op de bovenste verdieping van een renaissancegebouw
met barokke kenmerken, daterend uit het jaar 1907, met een prachtige gevel en
indrukwekkende inkomhal.

Afgezien van de binnenruimte van 60 m², beschikt het appartement over een prachtig
terras van nog eens 60 m² met voldoende ruimte om plekken te creëren om te
relaxen, te zonnen en buiten te eten met uitzicht op een ruime, zonnige binnenplaats
van Eixample.

Het pand is volledig gerenoveerd met verbluffende moderne resultaten en biedt een
open woon-, eet- en keukengedeelte met Gaggenau-apparatuur, Duits porseleinen
serviesgoed, Villeroy & Boch-glaswerk, Zwilling-messen, Le Creuset-potten en
pannen, houten laden en -maat roestvrijstalen werkbladen. De woonkamer biedt
directe toegang tot het terras via kamerhoge glazen deuren, net als de
tweepersoonsslaapkamer met een en-suite badkamer met douches van Lefroy
Brooks.

De aandacht voor detail in dit luxe huis is onverslaanbaar en de Catalaanse gewelfde
plafonds, Iroquois houten raamkozijnen en deuren en de houten balken aan het
plafond voegen originele charme toe aan het interieur. De woning is instapklaar en
mag voor minimaal 6 maanden worden gehuurd.

De ideale woning voor een alleenstaande professional of stel dat het leven op een
bevoorrechte locatie in Barcelona wil ervaren.

lucasfox.co.nl/go/bcnr5871

Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Modernistisch gebouw, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Airconditioning

Minimale huurperiode: 11 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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