
UTHYRD

REF. BCNR24000

2 800 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum med 150m² terrass till uthyrning i Esplugues
Spanien »  Barcelona »  Esplugues de Llobregat »  08950

3
Sovrum  

3
Badrum  

180m²
Planlösning  

150m²
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
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Helt fantastisk och mysig, fullt möblerad och utrustad hus
/ villa med 3 sovrum och 150 m² terrasser med 180
graders utsikt över hela staden, i Finestrelles, Esplugues
att hyra i perioder mellan 6-18 månader.

Denna mysiga fullt möblerade och utrustade villa med 3 sovrum och 3 badrum på 160
m² och totalt 150 m² terrasser kommer att charma dig vid första anblicken.

När vi går in i fastigheten hittar vi en enorm terrass med grill och en täckt veranda
som leder oss till husets vardagsrum med sitt öppna kök och ett rymligt tvättstuga.

När vi går på övervåningen hittar vi ett otroligt sovrum med dubbelsäng med sitt
klädkammare och eget badrum. Det andra sovrummet är också ett dubbelrum med en
våningssäng, perfekt för barn eller gäster. Det tredje sovrummet kan användas som
ett kontor / studieområde som har skrivbord och soffa och direkt tillgång till den
andra terrassen.

Det finns också ett badrum på samma våning med badkar och direkt tillgång till
terrassen. På taket av detta underbara hus finns det en annan stor terrass som är ett
utmärkt ställe att koppla av eller njuta av att grilla med familj eller vänner, eftersom
det kommer med solstolar, en grill och en gunga. Det har också oförglömlig 180
graders utsikt över hela staden.

Framför huset finns en gratis parkering och även en grön zon "zona verde" där dina
vänner eller gäster kan parkera.

Den här fastigheten är tillgänglig från 17 december 2020 för perioder mellan 6 och 18
månader. Tveka inte att kontakta oss för att ta reda på mer eller för att ordna en
visning.

lucasfox.se/go/bcnr24000

Terrass, Parkett, Naturligt ljus, Mosaikgolv,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Gourmet lounge,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats

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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