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16 500 € per månad Lägenhet - Uthyrning
Excellent lägenhet med 1 Sovrum med 25m² terrass till uthyrning i Barceloneta
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Barceloneta »  08039
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ÖVERBLICK

Underbar svit med fantastisk havsutsikt, privat terrass
med jacuzzi, parkeringsplats och olika extra tjänster att
hyra i Barceloneta-området.

Denna svit på 80 m² på 22:a våningen i en spektakulär modern byggnad består av ett
rymligt och ljust vardagsrum med fantastisk direkt havsutsikt. Loungen och matsalen
har smakfullt inretts med avantgardistiska möbler av hög kvalitet och är extremt
ljusa tack vare de stora fönstren från golv till tak. De vackra mattgolven med
havstema för maximal komfort skapar en sömlös koppling mellan interiören och
exteriören.

Från dagområdet har du tillgång till en härlig privat 25 m² stor terrass, som kommer
med solstolar, bord och stolar, och en fantastisk jacuzzi för att koppla av och njuta av
den hisnande utsikten över Medelhavet och Barcelona.

Denna uppmärksamhet på komfort och detaljer hittar vi igen i det rymliga
sovrummet, med bekväm king size-säng och badrumsutrymme, med en generös, lyxig
duschkabin med regndusch, separat toalett och handfat. Det finns lite
förvaringsutrymme för kläder, där vi hittar ett värdeskåp för att förvara dina mest
värdefulla tillhörigheter. Tänk på att det inte finns något kök, men det finns ett litet
kylskåp, en Nespressomaskin och vattenkokare.

I hyran ingår den dagliga frukosten, en parkeringsplats och du får 25% rabatt på flera
extratjänster byggnaden har att erbjuda. Utöver detta har du fri tillgång till det fullt
utrustade gymmet, från vilket du kan njuta av den fantastiska utsikten över havet och
staden medan du tränar, samt till den fantastiska spaavdelningen med bubbelpool,
bastu, ångbad och relaxavdelning med inomhuspool.

I det yttre utrymmet, som bekvämt har direkt tillgång till stranden, hittar vi 2 pooler.
Den ena ligger på byggnadens tak, och båda poolerna är omgivna av terrasser med
solstolar. En utsökt måltid kan avnjutas i en av de 2 eleganta restaurangerna eller ta
en härlig cocktail i takbaren med panoramautsikt över havet.

Utöver detta finns direkt tillgång till stranden Barceloneta, för dem som föredrar att
sola på sanden eller ett skönt dopp i havet.

I byggnaden finns även 2 restauranger och en cocktailbar, enkelt och bekvämt för en
snabb lunch eller en trevlig middag utan att behöva lämna lokalen.

lucasfox.se/go/bcnr26973

Strand, Havsutsikt, Uppvärmd pool, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Spa,
Portvakt, Gym, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Gemensam terrass, Utsikt,
Uppvärmning, Säkerhet, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats

Tillgänglig nu!

REF. BCNR26973

16 500 € per månad Lägenhet - Uthyrning
Excellent lägenhet med 1 Sovrum med 25m² terrass till uthyrning i Barceloneta
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Barceloneta »  08039

1
Sovrum  

1
Badrum  

80m²
Planlösning  

25m²
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.se/go/bcnr26973
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


Det perfekta hemmet för singlar eller par som letar efter maximal komfort, hisnande
vyer, ett läge nära stranden och stadens centrum. Tillgänglig för tillfällig hyra, minst
32 dagar.

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.

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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