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ÖVERBLICK

Utmärkt juniorsvit med 2 sovrum att hyra i en modern och
renoverad byggnad i Diagonal Mar, Barcelona.

Denna utmärkta svit med 2 sovrum består av ett rymligt vardagsrum och 2 dubbelrum
och skulle passa perfekt för familjer, affärsmän, par och deltagare. Det finns även
möjlighet att byta ut sängen i ett av sovrummen mot soffa eller skrivbord vid behov.

Denna speciella svit har 1 parkeringsplats i byggnadens nedre mark. Men det finns
även möjlighet att hyra en andra parkeringsplats vid behov mot en extra kostnad.

Elräkningar, Wi-Fi, städning två gånger i veckan städning och veckotvätt på upp till 10
kg ingår redan i priset. Det finns 10 % rabatt på extra tvätt och kemtvätt.

Fastigheten ingår i en av de mest moderna byggnaderna i Diagonal Mar, Barcelona
med bekvämligheter, såsom strandklubb med pool, gym, reception, säkerhet,
parkering, mötesrum, restauranger och mycket mer.

Strandklubben och poolen är vanligtvis öppna från april till oktober med en
cocktailbar med en av de bästa bartendrarna och DJ:s.
Det finns också en restaurang som serverar mat med smak av 3Ms - Miami, Marrakech
och Melbourne.

Byggnaden kommer också med en annan lobbybar, restaurang och cocktailbar, och
även en av de bästa restaurangerna med Michelinstjärnor som serverar modern
katalansk mat. Observera att dessa för närvarande inte är i full drift på grund av
Covid-19. Vid drift är det 10 % rabatt på mat och dryck och det skulle finnas ett
specialpris om du hyr konferens-/mötesrum.

Det finns också ett utmärkt gym med utsikt över den gemensamma terrassen som kan
bokas i receptionen (gratis).

Svit tillgänglig under en period på minst 32 dagar.

Tveka inte att kontakta oss för mer information angående denna unika möjlighet och
eller för att ordna en visning.

Berätta för oss vilka datum du är intresserad av så att vi kan göra en personlig offert,
baserat på datum och varaktighet för din vistelse.

lucasfox.se/go/bcnr26513

Swimming pool, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Gemensam terrass, , Utsikt,
Uppvärmning, Säkerhet, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster

Minimum uthyrnings period: 1 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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