
INOM KORT

REF. BCNR10503

3 750 € per månad Lägenhet - Uthyrning - Inom kort
Excellent lägenhet med 5 Sovrum med 18m² terrass till uthyrning i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

5
Sovrum  

2
Badrum  

185m²
Planlösning  

203m²
Totalyta  

18m²
Terrass

+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

Utmärkt 5-rums fastighet med balkong och gott om
naturligt ljus, beläget på Barcelonas emblematiska
Passeig de Sant Joan.

Stor fastighet belägen i en vacker noterad hörnfastighet på Passeig de Sant Joan, nära
Ciutadella Park.

När vi går in i fastigheten hittar vi en hall och till höger ett vackert rymligt dubbelrum
med omklädningsrum, tillgång till ett galleri och ett eget badrum med dusch, helt
separat för resten av rummet.

Från hallen, med 2 uteplatsfönster som möjliggör entré av rikligt naturligt ljus, finns
det ett badrum med dusch och 3 dubbelrum, alla exteriör och med tillgång till en fin
balkong med utsikt över Passeig de Sant Joan. Köket är fullt utrustat med avancerade
apparater och ansluter till vardagsrummet / matsalen. Denna yta på 40 m², med en
öppen spis, fantastisk utsikt och 2 dörrar till den fantastiska hörnbalkongen, leder till
ett femte utvändigt dubbelrum med möjlighet att använda den som sovrum, kontor,
TV-rum eller hur som helst den nya hyresgästen lyckönskningar.

Lägenheten levereras med mosaikgolv, högt i tak med lister, ett vackert interiörgalleri
och 2 balkonger (18 m²) med tillgång från 4 sovrum och vardagsrummet, med
fönsterramar i aluminium med tvåglasfönster, uppvärmning med gasradiatorer och
luftkonditioneringsenheter .

Det perfekta hemmet för att anpassa sig till din familjs behov.

lucasfox.se/go/bcnr10503

Hiss, Naturligt ljus, Mosaikgolv, ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 månader.

Tillgänglig fr o m 1 jun 2023
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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.

REF. BCNR10503

3 750 € per månad Lägenhet - Uthyrning - Inom kort
Excellent lägenhet med 5 Sovrum med 18m² terrass till uthyrning i Eixample Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

5
Sovrum  

2
Badrum  

185m²
Planlösning  

203m²
Totalyta  

18m²
Terrass

+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

	Utmärkt 5-rums fastighet med balkong och gott om naturligt ljus, beläget på Barcelonas emblematiska Passeig de Sant Joan.

