
VERHUURD

REF. BCNR8681

2.800 € Per maand Penthouse - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer Penthouse met 152m² terras te huur in Sant Gervasi - La
Bonanova
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08017

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

100m²
Woonoppervlakte  

152m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Fantastisch ingericht penthouse van 97 m² met veel
natuurlijk licht, omgeven door een groot L-vormig terras.

Geweldig penthouse gelegen aan een zeer rustige straat van Sant Gervasi, in de buurt
van Carrer Ganduxer, op de vijfde verdieping van een hoekgebouw met een
conciërgeservice.

Het heeft een mooie woonkamer met boekenplanken. Vanaf de bank kunt u genieten
van het uitzicht op de zee, evenals vanaf het grote terras aan de voet van de lounge,
die het hele pand omringt. De keuken is uitgerust met alles wat u nodig heeft en
bevindt zich ook aan de buitenzijde.

Het huis biedt 2 slaapkamers. De eerste is een eenpersoonskamer met een raam met
uitzicht op het terras en een ingebouwde kledingkast. Het bevindt zich naast een
badkamer met een douche. De tweede is de grote slaapkamer met een
tweepersoonsbed, een muur vol met kledingkasten en een eigen badkamer met een
douche. Het biedt ook uitzicht op Tibidabo en heeft toegang tot een kleine
strijkkamer waar de wasmachine zich bevindt. In de gang die de verschillende kamers
met elkaar verbindt zijn er verschillende ingebouwde kasten.

Het terras is L-vormig en heeft een houten terras rondom het hele appartement. Het
heeft een zomerterras, ligstoelen en een schermluifel die het licht doorlaat. Het staat
ook vol met prachtige planten en de huurprijs is inclusief tuinonderhoud.

Daarnaast beschikt de woning over airconditioning, gasradiatoren, parketvloeren
door het hele appartement en rolluiken. De lift van het gebouw bereikt de vierde
verdieping en de vijfde verdieping wordt bereikt via een laatste trap, aangezien het
voorheen een duplex was en de lift alleen de benedenverdieping bereikte.

Het wordt gemeubileerd verhuurd voor een verblijf van minimaal 12 maanden. Dit
penthouse zou perfect zijn voor een stel. Het is de ideale plek om te ontspannen en
tot rust te komen in de Zona Alta van Barcelona, goed verbonden met het openbaar
vervoer en dicht bij de winkels in de buurt.

lucasfox.co.nl/go/bcnr8681

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Conciërge service, Lift, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Bijkeuken, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Gerenoveerd, Inbouwkasten,
Service lift, Uitzicht, 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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