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4 250 € per månad Takvåning - Uthyrd
Excellent takvåning med 3 Sovrum med 20m² terrass till uthyrning i Turó Park
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Turó Park »  08021
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ÖVERBLICK

181 m² takvåning med 20 m² terrass mitt emot Turó-
parken, bredvid Avinguda de Pau Casals.

Denna fastighet har totalrenoverats av den prestigefyllda arkitektstudion Minim.
Lägenheten är rymlig och ljus med enkel och elegant inredning och ädla material av
högsta kvalitet

Dag- och nattområdena är tydligt differentierade. När du kommer in i lägenheten
leder en stor hall till vardagsrummet med stora fönster och två olika områden:
matplatsen och vardagsrummet, som vetter mot den 20 m² stora terrassen med utsikt
över parken. Ett skrivbord har lagts till i vardagsrummet. Vi njuter också av utsikten
från matsalen. Bredvid det finns en diskret gästtoalett.

Det fullt utrustade Bulthaup-köket har en matplats och nås från både matsalen och
entrén. Längre ut i korridoren finns ett tvättstuga.

En skjutdörr leder till nattområdet som inkluderar en praktisk inbyggd garderob i
hallen och tre dubbelrum, varav två vetter utåt och en inredning, alla är öppna och
ljusa. De har utformats så att möbler kan ordnas så att de passar kunden, med
omkopplare och anslutningar i nästan alla väggar för större flexibilitet. Det inre
sovrummet och ett av de utåtvända sovrummen delar ett komplett badrum med två
handfat, toalett, bidé och badkar. Befälhavaren sviten är ansluten till
omklädningsrummet och badrummet, med två handfat, toalett, bidé och dusch.

Lägenheten hyrs omöblerad men det finns några stycken tillgängliga i lägenheten: en
cederträkonsol i hallen, en två-dörrskåp i det inre vardagsrummet och en stor 2-
meters säng i sviten, alla nyligen förvärvade i Halvnot.

Långsiktigt hyreskontrakt, fastigheter är undantagna från begränsningarna av
hyrespriserna i Barcelona, eftersom det är helt renoverat och har certifikat för
renovering.

lucasfox.se/go/bcnr19988

Utsikt över bergen, Terrass, Portvakt, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, 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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