REF. BCNR12266

2 600 € per månad Lägenhet - Uthyrd

Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 40m² terrass till uthyrning i Poblenou
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Poblenou » 08005
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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

Bedövning, nyrenoverad designer lägenhet med en privat
trädgård i hjärtat av Poblenou. 10 minuter till fots från
stranden.
Lyxig duplex lägenhet som har renoverats och ligger på en halvgata vid Rambla del
Poblenou. Detta är en exceptionell plats i ett charmigt område som ligger bara 10
minuter till fots från stranden.
Fastigheten har direkt ingång från gatan och det finns bara 3 grannar i denna
byggnad som byggdes 1897 och lades in.
Den består av en bottenvåning med ett stort öppet vardagsrum, matsal och kök med
högkvalitativa ytor och Siemens apparater. Detta område leder ut mot den härliga 30
m² uteplatsen. Det finns ett skyddat veranda område som är perfekt för avkoppling
och uteplatsen har direkt solljus på eftermiddagen. På bottenvåningen finns också
ett sovrum med dubbelsäng och ett badrum. På övervåningen, med en imponerande
glasvägg med utsikt över den lägre nivån, hittar vi ett sovrum med dubbelsäng och
ett andra badrum.
Renoveringen av den här duplexfastigheten har resulterat i ett elegant och
karakteristiskt residens med 5,5 meter höga tak med katalanska valv- och träbjälkar
och de ursprungliga dörrarna som har använts för att dekorera den underbara privata
uteplatsen. De stora fönstren tillåter gott om naturligt ljus i fastigheten och,
tillsammans med högt i taket. hjälpa till att skapa en bekväm luftig atmosfär.
Perfekt för familjer i Barcelona. En unik egenskap med en flexibel layout och många
trevliga lilla hörn som bara väntar på att njutas.
Den här egenskapen är tillgänglig på ett maximalt hyresavtal på 12 månader.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

lucasfox.se/go/bcnr12266
Trädgård, Terrass, Parkett, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Marmorgolv, Högt i tak,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekrum, Larm, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster
Minimum uthyrnings period: 10 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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