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1 700 € per månad Lägenhet - Uthyrd

Excellent lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Gràcia, Barcelona
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989
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Mysig lägenhet med 2 sovrum att hyra i Gracia.
Fastighetspriset inkluderar de månatliga elräkningarna
och internet. Fastigheten är endast tillgänglig för tillfällig
uthyrning och är exklusiv tillgänglig hos Lucas Fox.
ALLA RÄKNINGAR INKLUDERADE!
Fantastisk möjlighet att bo i denna unika och mysiga lägenhet som nyligen har
renoverats och möbleras och är en idealisk stadsuthyrningsbostad.
Denna fantastiska fastighet har 2 dubbelrum, varav ett har elegant klädkammare och
1 badrum med högkvalitativa ytor. Det finns nu att hyra för tillfälliga perioder mellan
6-8 månader.
Denna vackra och renoverade lägenhet ligger på andra våningen i en periodbyggnad i
hjärtat av det trendiga Gracia-området.
Fastigheten har naturligt ljus genom hela lägenheten och har luftkonditionering och
uppvärmning i hela. Den har också 3 balkonger, varav 2 har sittgrupper för att njuta
av ditt morgonkaffe eller en god måltid tillagad i det fullt utrustade köket som denna
lägenhet har att erbjuda.

lucasfox.se/go/bcnr26096
Terrass, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Balkong
Minimum uthyrnings period: 6 månader.

Även om fastigheten har renoverats, har den fortfarande originalfunktioner som högt
i tak med träbjälkar och golv i mozaik. Det har en mycket trevlig atmosfär och passar
perfekt för enskilda proffs, par, liten familj eller seriösa magisterstudenter.
En fantastisk 2-sovrumsfastighet i ett fantastiskt, lugnt och säkert läge mitt i Vila de
Gracia.
Fastighetspriset inkluderar redan 200 euro i månatliga elräkningar och internet. Den
här lägenheten är endast tillgänglig med Lucas Fox.
Tveka inte att kontakta oss för mer information och eller för att ordna en visning.
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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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