
VERHUURD

REF. BCNR37783

2.600 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 3 Slaapkamer appartement met 22m² terras te huur in Sant Gervasi -
Galvany
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Sant Gervasi - Galvany »  08006

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

78m²
Plattegrond  

22m²
Terras

+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

Dit gloednieuwe appartement van 78 m2 wordt
ongemeubileerd verhuurd. Het heeft drie slaapkamers,
twee badkamers, een privéterras van 22 m2 op het dak,
een gemeenschappelijk zwembad en een optionele
garage. Bovendien is het gelegen in een rustige wijk van
Sant Gervasi Galvany.

Bij binnenkomst in het huis worden we begroet door een hal die leidt naar een
eerste badkamer met douche en communiceert met een eenpersoonskamer
uitgerust met een ingebouwde kledingkast en een raam met uitzicht op een rustige
patio. Wederom leidt de hal naar een volledig ingerichte keuken met Bosch
inbouwapparatuur en een charmante woon-eetkamer met grote raampartijen en een
balkon van 6 m2 aan een rustige straat.

We hebben toegang tot hetzelfde balkon vanuit de tweepersoonsslaapkamer met een
ingebouwde kledingkast met zes deuren en een complete badkamer met douche. Aan
de andere kant vinden we ook nog een derde eenpersoonskamer.

Dit huis heeft een terras voor privégebruik op het dak, waar u kunt ontspannen, de
verbinding kunt verbreken en kunt genieten van het gemeenschappelijk zwembad.
Evenzo heeft het sociale gedeelte van het gemeenschappelijke terras Wi-Fi en een
zwembad, evenals een fantastisch uitzicht op Barcelona.

De woning is op zijn beurt voorzien van laminaatvloeren, aerothermie, domotica,
video-intercom en beveiligingscamera's in de gemeenschappelijke ruimtes. Bij de
ingang van de boerderij vinden we dan weer een smart box office of Smart Point,
waar je je post en online aankopen kunt ontvangen.

Tot slot heeft u, indien gewenst, de mogelijkheid om één of meerdere
parkeerplaatsen op het terrein zelf te huren, met prijzen tussen € 140 en € 190,
afhankelijk van de grootte.

lucasfox.co.nl/go/bcnr37783

Zwembad, Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Balkon,
Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 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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