
VERHUURD

REF. BCNR6149

3.400 € Per maand Penthouse - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer Penthouse met 20m² terras te huur in Poblenou, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Poblenou »  08018
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2
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Terras
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OMSCHRIJVING

Modern penthouse met prachtig uitzicht op zee en de
stad en 2 parkeerplaatsen, te huur in Poblenou, Barcelona

Prachtig penthouse met 4 slaapkamers te huur in de modieuze wijk Poblenou in
Barcelona. Het appartement is gelegen in een van de meest avant-gardistische
gebouwen van de stad, naast de parken Centre en Glòries en de winkelcentra op
Diagonal.

Het penthouse heeft in totaal 4 slaapkamers. De indrukwekkende master suite heeft
een inloop kleedkamer en een prachtig uitzicht over de bergen, Torre Agbar en de
karakteristieke Sagrada Familia. De overige 3 slaapkamers (waarvan er 1 momenteel
wordt gebruikt als kantoor en een andere als opslagruimte) delen de tweede
badkamer, er is ook een gastentoilet.

De woon-eetkamer heeft een oppervlakte van 40 m², kamerhoge glazen deuren geven
toegang tot het terras van 20 m² van waaruit u het uitzicht op de stad en de bergen
kunt bewonderen. De woonkamer leidt naar een aparte, moderne keuken met een
eethoek die ook toegang heeft tot het terras. Het hele pand is ingericht in neutrale
tinten voor een lichte en moderne afwerking.

Op de bovenste verdieping van dit moderne gebouw is er een gemeenschappelijk
terras met een groot zwembad, een jacuzzi en een grasveld, perfect om te genieten
van het heerlijke klimaat. Verdere gemeenschappelijke ruimtes zijn een
fitnessruimte, een speelkamer voor kinderen en een multifunctionele ruimte. De prijs
is inclusief 2 parkeerplaatsen.

Een prachtige woning te huur in de populaire wijk Poblenou van Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcnr6149

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Gemeenschappelijk terras, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Beveiliging, Balkon, 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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