
REF. BCNR10503

3.750 € Per maand Appartement - Te huur
Excellent 5 Slaapkamer appartement met 18m² terras te huur in Eixample Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08010

5
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2
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203m²
Perceeloppervlakte  

18m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Uitstekende woning met 5 slaapkamers, een balkon en
veel natuurlijk licht, gelegen aan de karakteristieke
Passeig de Sant Joan in Barcelona.

Groot pand gelegen in een prachtig monumentaal hoekpand, aan de Passeig de Sant
Joan, vlakbij Ciutadella Park.

Bij het betreden van het pand vinden we een hal en, aan de rechterkant, een mooie
ruime tweepersoonsslaapkamer met een kleedkamer, toegang tot een galerij en een
eigen badkamer met douche, volledig gescheiden van de rest van de kamer.

Vanuit de hal, met 2 openslaande ramen die veel natuurlijk licht binnenlaten, is er
een badkamer met douche en 3 tweepersoonsslaapkamers, allemaal aan de
buitenzijde en met toegang tot een mooi balkon met uitzicht op Passeig de Sant Joan.
De keuken is volledig uitgerust met hoogwaardige apparatuur en staat in verbinding
met de woon-eetkamer. Deze ruimte van 40 m², met open haard, fantastisch uitzicht
en 2 deuren naar het fantastische hoekbalkon, leidt naar een vijfde
tweepersoonskamer aan de buitenzijde met de mogelijkheid om deze te gebruiken
als slaapkamer, kantoor, tv-kamer of hoe dan ook de nieuwe huurder. wensen.

Het appartement wordt opgeleverd met mozaïekvloeren, hoge plafonds met lijstwerk,
een prachtige binnengalerij en 2 balkons (18 m²) met toegang vanuit 4 slaapkamers
en de woonkamer, met aluminium kozijnen met dubbele beglazing, verwarming dmv
gasradiatoren en airconditioning units .

Het ideale huis om aan te passen aan de behoeften van uw gezin.

lucasfox.co.nl/go/bcnr10503

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Inloopkast,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Balkon,
Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.

Beschikbaar vanaf 1 jun 2023
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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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