
UTHYRD

REF. BCNR12687

2 180 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

4
Sovrum  

2
Badrum  

160m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Renoverad 4-rumslägenhet att hyra i hjärtat av kvarteret
Galvany.

Denna rymliga lägenhet att hyra ligger i Barcelona Zona Alta. Det är idealiskt beläget i
hjärtat av det välbärgade området Galvany med alla möjliga tjänster precis utanför
dörren, inklusive stormarknader, kollektivtrafik, bra restauranger och butiker.

Helt renoverad och redo att flytta in i, denna underbara lägenhet är omöblerad och
erbjuder 4 dubbelrum, 2 badrum, ett utrustat kök och ett stort vardagsrum - matsal.

Entrén tar oss först till dubbelrummet och sedan vidare till det separata köket och
vardagsrummet. De återstående sovrummen ligger i ett separat område, inklusive ett
mycket stort sovrum, ett medelstort sovrum och mastersviten, samt det andra
kompletta badrummet.

Kort sagt ett idealiskt familjehem i ett mycket önskvärt Barcelona-kvarter.

lucasfox.se/go/bcnr12687

Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt
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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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