
UTHYRD

REF. BCNR7743

2 400 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08037

3
Sovrum  

3
Badrum  

160m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Helt renoverad lägenhet med rikligt med naturligt ljus att
hyra i Barcelonas Eixample Right.

Denna renoverade lägenhet med 3 sovrum är det perfekta centrumet för familjer som
söker en rymlig lägenhet med högkvalitativa material och finish.

Bostadsutrymmena är stora och ljusa och har högt i tak med dekorlister, eftersom
lägenheten ligger i en klassisk byggnad. Det finns totalt 3 sovrum, varav den enorma
sviten med inbyggda garderober, balkong och eget badrum är särskilt imponerande.
Ytterligare två badrum delas av de återstående sovrummen.

Lägenheten ligger på Calle Provença, nära Avenida Diagonal och några kvarter från
Passeig de Gracia. Lägenheten är omgiven av restauranger, butiker och skolor och har
goda förbindelser till resten av staden med kollektivtrafik.

lucasfox.se/go/bcnr7743

Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak, ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Bibliotek, Balkong

Minimum uthyrnings period: 6 månader.
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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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