
NIEUWS

REF. LFR3073

2.650 € Per maand Huis / Villa - Te huur - Nieuws
2 Slaapkamer huis / villa met 50m² terras te huur in Gracia, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gracia »  08012

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

102m²
Plattegrond  

50m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Luxe rijtjeshuis, volledig ingericht, met 2 slaapkamers,
een dubbele slaapbank en 2 designer badkamers in het
centrum van Barcelona met een patio met een fontein op
de begane grond.

Dit prachtige rijtjeshuis van 150 m² is gelegen aan een rustige, semi-
voetgangersstraat in Gracia. Het is beschikbaar om volledig gemeubileerd met
designmeubilair te huren en werd in 2008 met stijl en smaak gerenoveerd. Het
profiteert nu van vloerverwarming en plafondventilatoren om het een comfortabel
huis te maken in alle tijden van het jaar.

Het pand beslaat 3 niveaus met verschillende buitenruimtes. Op de begane grond
vinden we de aangename, lichte woon- en eetkamer die uitkomt op het prachtige
terras van 30 m² met planten en een fontein met ruimte voor een tafel en stoelen.
Ook op dit niveau is een badkamer en de volledig uitgeruste keuken die open is naar
de eetkamer en heeft een oven met een inductiekookplaat en Smeg koelkast met
vriesvak.

De 2 slaapkamers bevinden zich op de eerste verdieping. Een van hen heeft een eigen
badkamer, de andere heeft een balkon en beide hebben kleedruimtes en een
studieruimte die dit niveau van het huis completeert.

De tweede en laatste verdieping van het huis is bezet door een kitchenette en een
bijkeuken met verschillende ingebouwde kasten en een terras van 30 m² met een
grote automatische luifel, tuinmeubilair en een prachtige spa voor 2 personen die in
2010 werd geïnstalleerd.

Kortom, een uitstekende ontwerper thuis in Gracia.

lucasfox.co.nl/go/lfr3073

Tuin, Terras, Spa, Jacuzzi,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Berging, Balkon, Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.

Beschikbaar vanaf 20 jun 2023
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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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