REF. BCNR23350

€2,250 per månad Lägenhet - Uthyrning

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08007

3

2

100m²

100m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Magnifik och ljus lägenhet designad av Carlos Ferrater
med 2 sovrum och parkering, att hyra i ett av de mest
exklusiva områdena i staden.
Fastigheten ligger i en modern byggnad designad av den berömda arkitekten Carlos
Ferrater och erbjuder alla typer av bekvämligheter, hiss och parkeringsmöjligheter.
Denna 100 m² stora lägenhet består av en mycket bred ingång som tar oss till det
magnifika vardagsrummet, där vi hittar en hörn soffa och en lång inbyggd bokhylla
som dominerar denna konstnärs utrymme. De stora fönstren, som har utsikt över
gatan och fyller utrymmet med naturligt ljus, är en höjdpunkt.
Från vardagsrummet kommer vi till ett fullt utrustat kök med avancerade apparater.
Vi hittar också ett komplett badrum på denna våning. Tack vare en arkitektonisk
funktion skiljer en trämodul vardagsrummet från ett studieområde eller kontor med
ett glasbord där vi kan arbeta i total fred.
Vi kommer till nattområdet via en trätrappa som leder till ett omklädningsrum med
gott om lagringsutrymme, ett stort dubbelrum med inbyggda garderober, ett badrum
och ytterligare ett sovrum med hyllor.
Hela fastigheten har trägolv som smälter in i trämöbler, skåp och faner på vissa
väggar.
Parkering finns också i samma byggnad.
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lucasfox.se/go/bcnr23350
Garagem privada, Portvakt, Hiss, Högt i tak,
Naturligt ljus, Parkett, Parkering,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Interiör,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad, Säkerhet,
Service-hiss, Tjänsteentré, Uppvärmning,
Utrustat kök, Walk-in closet
Minimum uthyrnings period: 6 månader.
Tillgänglig nu!
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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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