REF. BCNR25739

€1,850 per månad Lägenhet - Uthyrning

Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i El Raval, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » El Raval » 08002

2

2

205m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

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

Unikt och rymligt loft med 2 sovrum på huvudvåningen,
fullt möblerat och redo att flytta in.
Denna fantastiska loftlägenhet på 204 m² med en användbar yta på 178 m² är en stor
fastighet med bra korsventilation, tillgång till gatan på framsidan och utsikt över en
ljus innergård bakifrån. Den har en funktionell layout med en sovplats separerad från
vardagsrummet och köket. Lägenheten har renoverats omsorgsfullt med en bohemisk
och konstnärlig atmosfär, med olika återvunna fresker och bevarade plattor,
träbjälkar, originaldörrar, gallerverk och andra originaldetaljer relaterade till
lägenhetens historia.
Tanken var att skapa rymliga men varma rum. Dekorationen innehåller bara de
viktigaste möblerna för att njuta av breda, öppna och tydliga utrymmen, vilket
undviker överbelastning.
När vi går in i fastigheten hittar vi en stor hall som delar upp lägenheten i dag och
natt. Till höger hittar vi de två sovrummen, med ett angränsande badrum och
förvaringsutrymme. Till vänster leder en korridor till dagområdet. Vi hittar ett andra
komplett badrum och ett praktiskt tvätt- och strykrum.
Sedan kommer vi till ett stort rum, uppdelat i vardagsrummet och det halvöppna
köket. Köket har ett bord för frukost eller middag varje dag. När vi lämnar detta
område hittar vi en stor matsal med stora fönster med utsikt över gatan och mycket
ljus.
Kontakta oss för mer information.
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lucasfox.se/go/bcnr25739
, Högt i tak, Mosaikgolv, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Renoverad, Uppvärmning, Utrustat kök
Minimum uthyrnings period: 12 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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