REF. BCNR10863

€4,000 per månad Lägenhet - Uthyrning - Reserverad

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08037

3

3

232m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

RESERVERAD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Unik helrenoverad fastighet med 3 sovrum och
inomhuspool att hyra i ett utmärkt läge i Barcelona.
I ett fantastiskt läge, strax nedanför Avinguda Diagonal och 2 gator från Passeig de
Gracia, hittar vi denna underbara, nyrenoverade lägenhet att hyra med några riktigt
unika detaljer.
Fastigheten är 225 m² stor och har designats vackert och är avslutad med mycket
högkvalitativa material. På entréplanet hittar vi det rymliga vardagsrummet och det
öppna utrustade köket, följt av en gästtoalett och sviter med 2 sovrum.
Den lägre nivån på fastigheten rymmer sviten tredje sovrummet, tvättstugan och en
otrolig inomhuspool med ett motströmsstrålsystem. Poolen är uppdelad av en
glasskärm och ligger bredvid ett stort multifunktionellt område som är perfekt som
exempelvis ett TV-rum eller gym.
Den här fastigheten har ett komplett larm- och hemautomationssystem och skulle
vara perfekt för alla som vill bo i ett exklusivt hem med en inomhuspool på ett
oslagbart läge i staden.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

lucasfox.se/go/bcnr10863
Swimming pool, Hiss, Parkett, , Balkong,
Domotiskt system, Dubbla fönster,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Renoverad, Tvättstuga, Uppvärmning,
Walk-in closet
Minimum uthyrnings period: 12 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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