
UTHYRD

REF. BCNR15871

2 100 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08008

4
Sovrum  

2
Badrum  

133m²
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

Ljus lägenhet med en parkeringsplats att hyra med utsikt
över La Pedrera, bredvid Passeig de Gràcia.

Denna välkomnande lägenhet har ett privilegierat läge intill Passeig de Gràcia, inför
La Pedrera. Fastigheten är möblerad, men det är möjligt att ta bort möblerna vid
behov, och rummen är rymliga och soliga. Lägenheten ligger i en byggnad med hiss,
conciergeservice och privat garage: priset inkluderar en parkeringsplats, en lyx i ett
område där parkering inte alltid är lätt att hitta.

Lägenheten erbjuder ett rymligt vardagsrum med mycket naturligt ljus som kommer
in genom de stora fönstren med utsikt över La Pedrera, med fantastisk utsikt över
denna imponerande byggnad. Lägenheten drar också nytta av ett generöst utrustat
kök. Nattområdet består av 4 ljusa och tysta sovrum: ett sovrum med dubbelsäng med
eget badrum, ytterligare ett sovrum med dubbelsäng och 2 enkelrum. Två badrum
kompletterar lägenheten.

Lägenheten är utrustad med luftkonditionering, värme och dubbla glasfönster för att
säkerställa komfort under hela året. Det har också trägolv och garderober för att
maximera lagringsutrymmet.

Kontakta oss för att besöka denna unika lägenhet bredvid Passeig de Gràcia.

lucasfox.se/go/bcnr15871

Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster

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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