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1 500 € per månad  Lägenhet - Uthyrd
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum med 20m² terrass till uthyrning i Gràcia,
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Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gràcia »  08024
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ÖVERBLICK

Designer lägenhet på bottenvåningen med en stor terrass
uthyres i Vila de Gràcia, Barcelona.

Denna attraktiva bottenvåningen lägenhet uthyres i Vila de Gràcia är en underbar
stad hemma på ett fantastiskt läge. För närvarande kan lägenheten nås från både
gatan och själva byggnaden.

Lägenheten mäter 60m² plus en imponerande 20m² terrass. Vardagsrummet, med
altandörrar som öppnar ut mot terrassen, är särskilt ljus och rymlig. Arkitekt
utformad, kombinerar lägenheten originalfunktioner som ett välvt katalanskt tak,
med moderna finish till stor effekt. Köket är välutrustat och praktiskt med attraktiva
träytor och tillgång till en inbyggd uteplats idealisk för apparater som tvättmaskinen.
Det finns också ett skafferi, ett bekvämt utrymme för matlagring eller för elektriska
apparater som lämnar mer utrymme fri i köket.

En korridor leder från vardagsrummet till de 2 sovrummen, varav sovrummet är ljust
med tanke på att det är utvändigt vänd på hörnet av byggnaden. Genomskinligt glas
används i fönstren för att säkerställa integritet. Det andra sovrummet kan användas
som ett kontor med en läsareal om så önskas, det här läsområdet har också tillgång
till den tidigare nämnda interiöruteplatsen. Lägenheten har 1 badrum med dusch och
bidé.

Höjdpunkten i denna fastighet är den fantastiska 20m² terrassen med grillplats och
gott om plats för middag och underhållning.

Lägenheten är noggrant utformad för maximal ventilation och komfort, vilket
resulterar i en bekväm och elegant egendom som är perfekt för par eller personer
som söker ett hem med utomhusutrymme.

Ytterligare anmärkningsvärda funktioner inkluderar parkettgolv och
luftkonditionering överallt.

lucasfox.se/go/bcnr19662

Terrass, Trädgård, Hiss, Högt i tak,
Naturligt ljus, Parkett, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Renoverad, Rullstolar,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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