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7.500 € Per maand Appartement - Te huur
Excellent 1 Slaapkamer appartement te huur in Barceloneta, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Barceloneta »  08039

1
Slaapkamers  

1
Badkamers  

40m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Uitstekend appartement met prachtig uitzicht op zee en
de stad, parkeerplaats en diverse extra services, te huur
in de wijk Barceloneta.

Dit appartement van 40 m² bestaat uit een ruim en licht woon-/slaapgedeelte met
een prachtig direct eerstelijns zeezicht. Het is smaakvol ingericht met avant-garde
meubels van hoge kwaliteit en is extreem licht dankzij de grote ramen van vloer tot
plafond. De prachtige tapijtvloer met zeethema voor maximaal comfort zorgt voor
een naadloze verbinding tussen binnen en buiten.

Deze aandacht voor comfort en detail komt ook terug in de badkamerruimte,
voorzien van een royale, luxe inloop regendouche, separaat toilet en wastafel. Er is
wat opbergruimte voor kleding, waarin we een kluis vinden om je meest waardevolle
spullen in op te bergen. Houd er rekening mee dat er geen keuken is, maar er is een
kleine koelkast, een Nespresso-apparaat en een waterkoker.

Inbegrepen in de huurprijs is het dagelijkse ontbijt, een parkeerplaats en u krijgt 25%
korting op diverse extra services die het gebouw te bieden heeft. Bovendien heeft u
gratis toegang tot de volledig uitgeruste fitnessruimte, van waaruit u kunt genieten
van het prachtige uitzicht op zee en de stad terwijl u aan het sporten bent, evenals
tot de geweldige spa met bubbelbad, sauna, stoombad en ontspanningsruimte met
binnenzwembad.

In de buitenruimte, die gemakkelijk directe toegang heeft tot het strand, vinden we 2
zwembaden. Eén bevindt zich op het dak van het gebouw en beide zwembaden zijn
omgeven door terrassen met ligstoelen. U kunt genieten van een voortreffelijke
maaltijd in een van de 2 stijlvolle restaurants, of een heerlijke cocktail drinken in de
bar op het dak met panoramisch uitzicht op zee.

In het gebouw zijn ook 2 restaurants en een cocktailbar, gemakkelijk en comfortabel
voor een snelle lunch of een lekker diner zonder het pand te hoeven verlaten.

De ideale woning voor alleenstaanden of stellen die op zoek zijn naar maximaal
comfort, adembenemend uitzicht, dichtbij het strand en het stadscentrum.
Beschikbaar voor tijdelijke verhuur, minimaal 32 dagen.

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

lucasfox.co.nl/go/bcnr26972

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Binnenzwembad, Spa,
Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Beveiliging, Airconditioning

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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