REF. BCNR21021

3 550 € per månad Lägenhet - Uthyrning - Reserverad

Excellent Lägenhet med 2 Sovrum med 14m² terrass till uthyrning i Turó Park
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Turó Park » 08029
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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Enastående 185 m² lägenhet, renoverad till en hög
standard, med högt i tak och 2 balkonger, möblerade eller
omöblerade, med valfri parkering i Turó Park.
Denna utmärkta lägenhet på 185 m² har renoverats med högkvalitativa
ytbehandlingar och material. Rummen är ljusa och rymliga och har högt i tak med
lister och en modern design med neutrala toner. Lägenheten ligger i en mycket väl
belägen byggnad från 1965 med hiss och conciergeservice: det perfekta hemmet för
en familj eller ett par. Det kan hyras omöblerat eller möbleras för 333 € extra per
månad.
Fastighetens layout är mycket funktionell, eftersom dag- och nattområdena är tydligt
åtskilda.
Vi välkomnas i lägenheten av en hall med gästtoalett. Hallen leder till det oberoende
utrustade köket med en central ö och praktisk tvättstuga. Vardagsrummet, som mäter
cirka 40 m², är fullt av naturligt ljus och vetter mot en 6 m² stor balkong där du kan
njuta av utsikten över Plaça de Francesc Macià.
På höger sida av hallen hittar vi nattområdet, som består av 2 sovrum. Det stora
sovrummet har ett eget badrum, omklädningsrum och tillgång till en 8 m² stor
balkong som ger rummet naturligt ljus. Det andra sovrummet, som har 2 utrymmen,
med ett stort omklädningsrum, tillgång till balkongen. Ligger bredvid ett badrum med
dusch och badkar.
Bland andra fördelar har huset vackra naturliga trägolv och är utrustad med
kanaliserad luftkonditionering och uppvärmning för att säkerställa komfort under
hela året.
Det finns en valfri parkeringsplats nära byggnaden för 140 € extra per månad.
Kontakta oss för att besöka denna fantastiska renoverade lägenhet i Turó Park.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

lucasfox.se/go/bcnr21021
Terrass, Portvakt, Hiss, Högt i tak,
Naturligt ljus, Parkett, Parkering, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt,
Walk-in closet
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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