
VERHUURD

REF. BCNR9224

2.600 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 50m² Tuin te huur in Turó Park,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08017

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

96m²
Plattegrond  

15m²
Terras  

50m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Gelijkvloers appartement van 96 m² met 2 slaapkamers,
een privétuin van 50 m² en een parkeerplaats te huur in
Turó Park.

Designer appartement met 2 slaapkamers en een privétuin van 50 m² te huur in een
gebouw met een conciërgeservice, dicht bij Turó Park, in een rustige straat in de
buurt van het FGC-treinstation en bushaltes.

We betreden een aangename hal die ons leidt naar de woonkamer met 2
comfortabele banken en directe toegang tot het terras en de tuin met een prachtige
olijfboom en jasmijn bloemen; ideaal om buiten te eten en te ontspannen. Het terras
van 15 m², direct toegankelijk vanuit de woonkamer, is ideaal om te genieten van het
ontbijt in de open lucht.

De open keuken heeft een gepolijst stalen werkblad en Bosch-apparatuur en kan van
de woonkamer worden gescheiden door een glazen schuifdeur. De eethoek van de
woonkamer is comfortabel geschikt voor 6 personen en heeft 2 grote ramen. De dag-
en nachtgedeelten zijn duidelijk afgebakend en in de laatste vinden we 2
tweepersoonskamers die beide aan de buitenkant uitkijken, met uitzicht op de
rustige tuin. Een van deze slaapkamers heeft een 5-deurs kledingkast en een
travertin marmeren badkamer met een douche en een dubbele wastafel. De tweede
slaapkamer heeft een 3-deurs kledingkast en er is een tweede badkamer met een
ligbad.

De woning heeft een bijkeuken en is voorzien van houten vloeren en warme en koude
airconditioning. Bovendien is er een parkeerplaats inbegrepen in de prijs en toegang
tot een groot gemeenschappelijk terras met een chillout-ruimte.

lucasfox.co.nl/go/bcnr9224

Tuin, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Alarm,
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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