
REF. BCNR26517

10.500 € Per maand Appartement - Te huur
Excellent 1 Slaapkamer appartement te huur in Diagonal Mar, Barcelona
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OMSCHRIJVING

Uitstekende presidentiële suite met 1 slaapkamer en
uitzicht te huur in een modern en gerenoveerd gebouw in
Diagonal Mar, Barcelona.

Uitstekende presidentiële suite met 1 slaapkamer van 133 m² met ongelooflijk uitzicht
te huur in een modern en gerenoveerd gebouw in Diagonal Mar, Barcelona.

Deze uitstekende suite bestaat uit 1 slaapkamer en wordt geleverd met een ruime
woon-/eetkamer, een kleine keuken en een geweldige kantoorhoek en is perfect
geschikt voor zakelijke professionals en stellen. Deze suite biedt een prachtig uitzicht
over de zee en de stad.

Deze specifieke suite heeft 2 parkeerplaatsen in de benedenverdieping van het
gebouw.

Rekeningen voor nutsvoorzieningen, wifi, twee keer per week schoonmaken en
wekelijkse was tot 10 kg zijn al bij de prijs inbegrepen. Er is ook 10% korting op extra
was- en stomerijservice.

Het pand maakt deel uit van een van de modernste gebouwen in Diagonal Mar,
Barcelona met voorzieningen, zoals een strandclub met zwembad, een fitnessruimte,
receptie, beveiliging, parkeergelegenheid, vergaderzalen, restaurants en nog veel
meer.

De strandclub en het zwembad zijn meestal geopend van april tot oktober met een
cocktailbar met een van de beste barmannen en dj's.
Het heeft ook een restaurant dat gerechten serveert met smaken van 3Ms - Miami,
Marrakech en Melbourne.

Het gebouw heeft ook een andere lobbybar, een restaurant en een cocktailbar, en
ook een van de beste restaurants met een Michelin-ster die moderne Catalaanse
gerechten serveert. Houd er rekening mee dat deze momenteel niet volledig werken
vanwege Covid-19. Bij gebruik is er 10% korting op eten en drinken en er is een
speciale prijs als u een conferentie-/vergaderruimte huurt.

Er is ook een uitstekende fitnessruimte met uitzicht over het gemeenschappelijke
terras dat gratis kan worden gereserveerd bij de receptie.

Suite beschikbaar voor een minimale periode van 32 dagen.

lucasfox.co.nl/go/bcnr26517

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Jacuzzi, Prive garage, Gym,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Gemeenschappelijk terras, Verwarming,
Uitzicht, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Beveiliging, Airconditioning

Minimale huurperiode: 1 maanden.

Nu beschikbaar!
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Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze unieke kans en of
voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging.

Vertel ons de data waarin u geïnteresseerd bent, zodat we een gepersonaliseerde
offerte kunnen maken, gebaseerd op de data en duur van uw verblijf.

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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