REF. BCNR29878

9 000 € per månad Takvåning - Uthyrd

Excellent takvåning med 4 Sovrum med 40m² terrass till uthyrning i Eixample
Höger
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08002
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

REF. BCNR29878

9 000 € per månad Takvåning - Uthyrd

Excellent takvåning med 4 Sovrum med 40m² terrass till uthyrning i Eixample
Höger
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08002

4

4

250m²

40m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Terrass

ÖVERBLICK

Spektakulär 4-sovrums takvåning med privata badrum,
med terrass, jacuzzi, gym och parkering att hyra på Plaça
Catalunya, Barcelona.
Fantastisk 250 m² lyxig takvåning i hjärtat av Barcelona med två terrasser med
spektakulär utsikt över staden, havet och bergen. Det nybyggda huset ligger på
åttonde våningen i en renoverad historisk byggnad i hjärtat av Barcelona.
Denna takvåning är nyrenoverad. Hela fastigheten har rikligt med naturligt ljus, tack
vare de stora fönstren som också erbjuder otrolig utsikt över Barcelona från havet till
bergen.
När vi kommer in finner vi en hall med ett vackert piano som vetter mot dagområdet,
allt i ett enda genomskinligt och halvöppet rum. Den har ett fullt utrustat kök med
toppmoderna apparater, ett rymligt vardagsrum, en bardel med en bar och ett
vinkylskåp, en chill-out-del med en hörnsoffa med plats för upp till 15 personer och
en öppen spis.
Ovanför vardagsrummet finns ett loft med en stor futon för att njuta av en
hemmabiosession i sällskap med vänner och omgiven av två gigantiska akvarier, som
om vi var i havet.
I nattområdet hittar vi ett första dubbelrum med inbyggda garderober och
förvaringsutrymmen, perfekt som barnsovrum. Detta sovrum ansluter till ett
dubbelrum med eget badrum med jacuzzi och svart granitdusch med fönster med
utsikt över Plaça Catalunya. Därefter finns det två andra dubbelrum, alla med eget
badrum och fullt utrustade och med lyxiga ytor. Närmare bestämt kommunicerar det
sista av sovrummen med gymmet och gymmet, som rymmer en spaavdelning med en
privat bastu och en inomhus fitnessmaskin.
De två terrasserna omger huset och den ena har en spektakulär pool/jacuzzi med
solstolar och utsikt över Plaça Catalunya.
All utrustning från det italienska märket är måttbeställd, såsom lamporna från
Artemide, möblerna och prydnadsföremålen från det stilfulla märket Cattelan.
Dessutom har den luftkonditionering och golvvärme och fönster av märket Veru, de
mest motståndskraftiga och isolerande på marknaden.
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lucasfox.se/go/bcnr29878
Havsutsikt, Utsikt över bergen, Terrass,
Jacuzzi, Spa, Garagem privada, Gym,
Portvakt, Hiss, , Högt i tak, Naturligt ljus,
Parkett, , , Parkering, Balkong,
Chill out plats, Djur vänligt,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Grillplats, Hemmabio,
Inbyggda garderober, Interiör,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Öppen spis, Renoverad, Säkerhet,
Service-hiss, Tjänsteentré, Uppvärmning,
Utrustat kök, Utsikt, Walk-in closet
Minimum uthyrnings period: 6 månader.
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Den har även entré på nedre plan för servicepersonal och hyrs ut med två
parkeringsplatser i samma byggnad med hiss från huset.
Kontakta oss för mer information om denna unika och exklusiva takvåning, för en
familj som vill njuta av all sin lyx i hjärtat av staden.
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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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