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OMSCHRIJVING

Fantastische loft met 1 slaapkamer en een galerij in
industriële stijl te huur in een van de beste wijken van
@22 in Poblenou, Barcelona

Deze stijlvolle loft met een New Yorkse uitstraling bevindt zich in een van de beste
wijken van @22 in een oude fabriek die volledig is gerenoveerd en gerenoveerd met 3
liften. Het bevindt zich tegenover wat binnenkort een wandelpromenade zal worden.
Het ligt op een uitstekende locatie naast een metrostation en op korte loopafstand
van het strand en het Ciutadella-park.

Het huis presenteert een decoratie van voortreffelijke smaak, gecombineerd met
natuurlijke tinten en overvloedig natuurlijk licht, door de hand van een beroemde
Sevilliaanse kunstenaar. Zo is een unieke loft ontstaan, met hoge plafonds in
industriële stijl, een volledig geluiddichte buitengalerij, gepolijste cementvloeren en
grote ruimtes.

Het is volledig uitgerust en gemeubileerd, klaar om in te trekken en beschikbaar voor
korte en lange termijn verblijven. De prijs is inclusief btw (€ 1500 + btw).

Neem contact op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/bcnr27672

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Beveiliging,
Airconditioning, 

Minimale huurperiode: 6 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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