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4.500 € Per maand Appartement - Te huur
Excellent 3 Slaapkamer appartement te huur in Eixample Rechts, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08009

3
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2
Badkamers  

160m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Uitzonderlijk huurhuis met ongelooflijke originele
architectonische elementen gelegen aan het Gouden
Plein van Barcelona, in de buurt van Passeig de Gracia.

Dit meesterwerk van modernisme ligt op een steenworp afstand van de Passeig de
Gracia, in het centrum van het Gouden Plein van Barcelona.

Het pand heeft verschillende elementen van de originele historische architectuur,
zoals de ongelooflijke bewerkte plafonds met een hoogte van 4,4 meter. De
mozaïekvloer van Nolla geeft samen met de glas-in-loodramen een vleugje kleur en
persoonlijkheid aan de woning. De woning is volledig gerenoveerd met luxe
afwerkingen waardoor een perfecte mix is ontstaan tussen originele architectuur en
de hedendaagse wereld.

De flat omvat een ruime woon-eetkamer met drie grote balkons aan de voorgevel van
het gebouw. Vanuit de woonkamer hebben we toegang tot de keuken, met een zeer
elegante inrichting en volledig uitgerust met hoogwaardige apparatuur. Daarnaast
heeft de keuken toegang tot nog een balkon waardoor er veel natuurlijk licht
binnenkomt.

De woning heeft in totaal 3 slaapkamers en 3 badkamers. De hoofdslaapkamer heeft
een zeer elegant handgemaakt plafond, een buitenbalkon, een elegante
privébadkamer en inbouwkasten om de opslagruimte te optimaliseren. De tweede
slaapkamer is ook dubbel en heeft een eigen badkamer, met toegang tot een
aangename binnenplaats. De overige slaapkamer is eenpersoons.

Er is de mogelijkheid om de lees- en studeerruimte om te bouwen tot een extra
slaapkamer met fraaie glas-in-loodramen. Naast de eigen badkamers heeft het
appartement nog een complete badkamer en een wasruimte. De ruimte om de jassen
achter te laten maakt deze uitzonderlijke woning compleet.

Het is een unieke kans in het meest begeerde deel van het stadscentrum.

lucasfox.co.nl/go/bcnr36840

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Balkon, Alarm,
Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 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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