
REF. BCNR28531

3.200 € Per maand Huis / Villa - Te huur
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 60m² terras te huur in Pedralbes,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Pedralbes »  08034

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

140m²
Plattegrond  

200m²
Perceeloppervlakte  

60m²
Terras
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Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Gewoonweg prachtig huis met 4 slaapkamers en 3
badkamers te huur in Pedralbes met een prachtig terras /
tuin van 60 m².

Deze adembenemende volledig ingerichte villa met 4 slaapkamers en 3 badkamers,
verdeeld over 3 verdiepingen, is gelegen op een van de meest bevoorrechte locaties
van Pedralbes en is nu te huur.

We hebben toegang tot de villa via een eigen ingang die ons naar de veranda leidt,
waar we de hoofdingang van de villa vinden. Zodra we de deur openen, verbaast het
huis ons met zijn heldere kleuren en mooie vormgeving. De grote entree leidt ons
naar een halfopen keuken en een woon- / eetkamer. Vanaf daar hebben we toegang
tot een prachtig privéterras van 60 m2.

Verderop vinden we 3 fantastische slaapkamers, waarvan er één een master suite is
met een eigen badkamer, beide met een indrukwekkend uitzicht; nog een
tweepersoonsslaapkamer bestaande uit 2 eenpersoonsbedden en een
eenpersoonsslaapkamer en de tweede badkamer.

Beneden vinden we nog een grote slaapkamer die kan worden gebruikt als tweede
woonkamer, ontspanningsruimte of een gezellige thuiskantoorruimte. Er is ook een
complete badkamer ernaast.

In de benedenverdieping (gelegen op straatniveau) vinden we een grote garage waar
een bijkeuken is gelegen, met wasmachine en droger, een grote ruimte perfect voor
het stallen van fietsen, motoren of een kleine auto (let op: de garage is niet geschikt
voor een auto van normaal formaat, maar er is gratis parkeergelegenheid in de
buurt). Tevens is er nog een extra halfopen kamer welke gebruikt zou kunnen worden
als kantoorruimte / opslag.

Let op: deze woning is alleen beschikbaar voor tijdelijke verhuur. Minimale
huurperiode is 11 maanden.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en of om een bezichtiging te
plannen.

lucasfox.co.nl/go/bcnr28531

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging, Alarm,
Airconditioning

Minimale huurperiode: 11 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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