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€1,850 Per maand Appartement - Te huur

Excellent 2 Slaapkamer Appartement te huur in El Raval, Barcelona
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » El Raval » 08002
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Contact ons over deze woning
+34 933 562 989
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OMSCHRIJVING

Unieke en ruime loft met 2 slaapkamers op de begane
grond, volledig gemeubileerd en instapklaar.
Dit geweldige loft appartement van 204 m² met een gebruiksoppervlakte van 178 m²
is een groot pand met goede dwarsventilatie, toegang tot de straat aan de voorzijde
en uitzicht op een lichte binnentuin aan de achterzijde. Het heeft een functionele
indeling, met een slaapgedeelte dat gescheiden is van de woonkamer en keuken. Het
appartement is zorgvuldig gerenoveerd met behoud van een bohemien en artistieke
sfeer, met verschillende herstelde fresco's en bewaard gebleven tegels, houten
balken, originele deuren, traliewerk en andere originele details met betrekking tot de
geschiedenis van het appartement.
Het idee was om ruime maar warme kamers te creëren. De decoratie omvat alleen
het essentiële meubilair om te genieten van brede, open en heldere ruimtes, zonder
overbelasting.
Bij het betreden van het pand vinden we een enorme hal die het appartement in
dag- en nachtruimtes verdeelt. Aan de rechterkant vinden we de twee slaapkamers,
met een aangrenzende complete badkamer en opslagruimte. Aan de linkerkant leidt
een gang naar het daggedeelte. We vinden een tweede complete badkamer en een
handige was- en strijkruimte.
Dan komen we bij een grote kamer, verdeeld in de woonkamer en de halfopen
keuken. De keuken heeft een tafel om te ontbijten of om dagelijks te dineren. Als we
dit gebied verlaten, vinden we een grote eetkamer met grote ramen die uitkijken op
de straat en veel licht.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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lucasfox.co.nl/go/bcnr25739
Hoge plafonds, Klassieke bouwstijl,
Monumentale details,
Mozaïeke tegelvloeren,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Balkon, Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
Minimale huurperiode: 12 maanden.
Nu beschikbaar!
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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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