
VERHUURD

REF. BCNR10519

3.450 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 3 Slaapkamer appartement te huur in Turó Park, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08021

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

195m²
Plattegrond

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

https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Mooi appartement op Ferran Agulló, met hoogwaardige
afwerking, uitgerust en ingericht. Ideaal als privéwoning
en kantoor.

Deze ruime en gerenommeerde woning aan de Carrer Ferran Agulló, naast Turó Park,
oorspronkelijk 2 panden die nu zijn samengevoegd, zou ideaal zijn als een groot huis
of als een thuis en kantoor.

Bij binnenkomst in het appartement vinden we een hal en aan de rechterkant is er
een ruime woonkamer met 2 ramen en een balkon met uitzicht op Ferran Agulló. Deze
kamer heeft houten vloeren en is verbonden met een kantoor met schuifdeuren die
kunnen worden gebruikt als slaapkamer met een tweepersoonsbed. Ernaast is er een
complete badkamer met een douche en nog een slaapkamer met tweepersoonsbed
of extra kamer, in dit geval met een raam naar de patio.

Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot de prachtige keuken van Santos met een
eet- en eilandgedeelte met Carrara-marmer. Het is uitgerust met de beste kwaliteit
apparatuur, met een gootsteen, een afzuigkap, een Gaggenau kookplaat en grill en
een Smeg koelkast. Verder heeft het veel kasten en een mooie vitrinekast.
Vervolgens vinden we de bijkeuken, met Miele wasmachine en droger.

Het familiegedeelte bestaat uit een kleine kamer met een raam naar de patio, een
grote en open woon-eetkamer met een mooie damasten bank van Roche Bobois en
een eetruimte met ramen naar de binnenruimte. Deze kamer geniet veel licht.

Eindelijk vinden we een prachtige slaapkamer suite met een houten hemelbed, een
grote kleedkamer en een badkamer met een ligbad, met een aparte douche, toilet en
bidet.

Dit gezellige huis beschikt over airconditioning, gasradiatoren en houten vloeren, op
een prachtige locatie naast Turó Park en dicht bij Avinguda Pau Casals.

lucasfox.co.nl/go/bcnr10519

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
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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