
UTHYRD

REF. BCNR17306

3 100 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 20m² terrass till uthyrning i Diagonal Mar
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Diagonal Mar »  08019

3
Sovrum  

2
Badrum  

113m²
Planlösning  

113m²
Totalyta  

20m²
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

Fastighet med stora fönster och 3 sovrum med utsikt över
havet, för uthyrning i ett familjehus med utmärkta
bekvämligheter. Pool, gym, padel tennisbanor, studierum
och en 24-timmars concierge. Inkluderar parkeringsplats.

Denna utmärkta lägenhet ligger framför köpcentret Diagonal Mar, i ett komplex med
gemensamma utrymmen med 2 pooler, 2 padeltennisbanor, gym och trädgårdar,
perfekt att koppla av och njuta av med vänner.

Lägenheten är 113 m² stor och är möblerad, redo att flytta in. Den består av ett
rymligt och ljust vardagsrum med glasväggar som gör att du kan njuta av mycket
naturligt ljus. Härifrån kan vi nå den attraktiva täckta balkongen med ett bord med
stolar och en fåtölj, det perfekta utrymmet att ta en kaffe eller äta utomhus med
havet i bakgrunden. Bredvid vardagsrummet finns köket, utrustat med kylskåp,
diskmaskin, mikrovågsugn, ugn och tvättmaskin. Det erbjuder också 3
exteriörssovrum: det huvudsakliga med omklädningsrum och eget badrum med
dusch, och 2 enkelsängar. Ett andra badrum, det här med badkar, kompletterar
layouten.

Lägenheten har luftkonditionering och uppvärmning för maximal komfort och har
stengolv, aluminiumfönster, trädörrar och garderober. I priset ingår en
parkeringsplats.

Kontakta oss för att besöka denna exceptionella lägenhet i Diagonal Mar.

lucasfox.se/go/bcnr17306

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Portvakt,
Gym, Garagem privada, Hiss, Padel-bana,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Gemensam terrass, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tjänsteentré,
Säkerhet, Rullstolar, Renoverad, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekrum, Lekplats, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong

Minimum uthyrnings period: 6 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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	Fastighet med stora fönster och 3 sovrum med utsikt över havet, för uthyrning i ett familjehus med utmärkta bekvämligheter. Pool, gym, padel tennisbanor, studierum och en 24-timmars concierge. Inkluderar parkeringsplats.

