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REF. BCNR29988

3 400 € per månad Takvåning - Uthyrd
Excellent takvåning med 3 Sovrum med 44m² terrass till uthyrning i Sarrià,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sarrià »  08034
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44m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Nyrenoverad takvåning med 3 sovrum och 2 badrum med
terrass på 44 kvm och parkering ingår att hyra i Sarrià,
Barcelona.

En unik möjlighet i Sarrià.

Denna vackra takvåning har just renoverats och är redo att flytta in. Den har 3 stora
sovrum och 2 kompletta badrum. Ett av badrummen har dusch och det andra med
badkar.

Lägenheter som den här är mycket sällsynta att hitta eftersom den har ett stort
vardagsrum och matsal med direkt tillgång till en elegant terrass som mäter otroliga
44 kvm, med fantastisk utsikt och lugn. Terrassen kan också nås från ett av
sovrummen. Takvåningen är sydvästläge, därför har den otroligt mycket naturligt ljus
och vacker utsikt över Tibidabo och även havet.

Denna moderna lägenhet har luftkonditionering och uppvärmning, vilket gör att du
kommer att vara bekväm året runt. Lägenheten består också av ett rymligt tvättstuga.

När det gäller byggnaden kommer den med två lyft och ett privat garage med två
ingångar / utgångar vilket gör det bekvämt och bekvämt.

Lägenheten i sig har en stor parkeringsplats vid samma byggnad. Det finns också
möjlighet att hyra en extra parkeringsplats mot en extra kostnad om det behövs.

Fastigheten hyrs omöblerad och är tillgänglig för långtidsuthyrning.

Det är bara ett utmärkt alternativ för familjer, par eller yrkesverksamma som vill bo i
ett prestigefyllt område i Sarrià, som är supertyst, säkert och nära bekvämligheter.

Tveka inte att kontakta oss för mer information och / eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/bcnr29988

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Portvakt, Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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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