
REF. BCNR33272

15.000 € Per maand Appartement - Te huur
Excellent 2 Slaapkamer appartement te huur in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08008

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

150m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een prachtig ingerichte modernistische parel gelegen in
het hart van Eixample, met een elegante en unieke
renovatie.

Het pand, van uitstekende kwaliteit en ingericht in een frisse en creatieve stijl,
bestaat uit 150 m², 2 onafhankelijke slaapkamers, een met 2 eenpersoonsbedden, die
een eigen terras van 7 m² heeft en de andere met een tweepersoonsbed. Beide
slaapkamers hebben een eigen badkamer in eigentijdse stijl.

Een ruime en lichte woonkamer met een spectaculair glas-in-loodraam scheidt de
twee kamers.

Er is een ruime eetkamer en een volledig uitgeruste keuken. De aandacht voor detail
en het belang van comfort wordt weerspiegeld in het hele appartement.

Het heeft Corian-elementen met achtergrondverlichting die een magische harmonie
tussen het hedendaagse en het modernistische laten zien, wat misschien wel de
architecturale stijl is die de onmiskenbare charme van Barcelona het beste
definieert.

De natuur is een inspiratiebron qua thema's die terug te vinden zijn in de details.
Organische vormen, bloemen en bladeren zijn heel typerend voor het modernisme.
De woonkamer heeft een plafond dat deze stijl weergeeft met een prachtig design.

Sinds 1979 maakt het gebouw deel uit van de Catalogus van het historisch-artistieke
erfgoed van Barcelona. Het biedt u de mogelijkheid om in een van de meest
verbazingwekkende modernistische gebouwen in Barcelona te wonen. Een unieke
ervaring waar comfort, schoonheid en luxe centraal staan.

In het gebouw zijn er verschillende gemeenschappelijke ruimtes om van te genieten
en een dakterras met een spa die een prachtig uitzicht over de stad biedt.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/bcnr33272

Spa, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Hoge plafonds,
Modernistisch gebouw,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Inbouwkasten,
Domotica systeem, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Balkon, 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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	Een prachtig ingerichte modernistische parel gelegen in het hart van Eixample, met een elegante en unieke renovatie.

