
UTHYRD

REF. BCNR21020

4 900 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 14m² terrass till uthyrning i Turó Park
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Turó Park »  08029

2
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2
Badrum  

185m²
Planlösning  

14m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Underbar helrenoverad lägenhet med terrass, möblerad
eller redo att flytta in, uthyres alldeles nära Plaça
Francesc Macià, Barcelona.

Nyrenoverad lägenhet på 185 m² belägen i en byggnad med hiss och conciergeservice.
Fastigheten har genomgått en totalrenovering med bra ytbehandlingar, vilket förhöjt
ljusstyrkan och rymligheten i rummen tack vare högt i tak med lister. Dessutom har
en modern, minimalistisk design, i neutrala och varma nyanser, använts för att skapa
mysiga och moderna utrymmen.

Lägenheten har en dag- och nattyta som är tydligt åtskilda, vilket ger bostaden en
mycket praktisk planlösning.

Vi kommer in i en hall med gästtoalett som leder till det separata köket som är fullt
utrustat och inkluderar en central ö och tillgång till en praktisk tvättstuga. Till höger
leder hallen till det 40 m² stora vardagsrummet med matplats, öppen planlösning
och ljus, med tillgång till en 6 m² stor balkong.

Till vänster om hallen finns nattdelen bestående av 2 sovrum. Å ena sidan erbjuder
det mastersviten med eget badrum, omklädningsrum och tillgång till en trevlig
terrass. Å andra sidan har den 2 rum, ett sovrum och ett vardagsrum, med ett privat
badrum och ett omklädningsrum. Detta rum har även tillgång till terrassen med utsikt
över en solig kvarters uteplats. Ett komplett badrum med badkar, dusch och 2
handfat tjänar detta rum och kompletterar layouten.

Fastigheten har vackra naturliga trägolv och är utrustad med luftkonditionering och
värme för att garantera din komfort när som helst på året, bland andra förmåner.

Kontakta oss för att besöka detta underbara renoverade hem intill den emblematiska
Plaça de Francesc Macià.

lucasfox.se/go/bcnr21020

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Balkong

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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