
UTHYRD

REF. BCNR30278

1 800 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 35m² terrass till uthyrning i Poble Sec
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Poble Sec »  08001
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Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Fullt möblerad och renoverad takvåning med 2 sovrum
med 36 m² privat terrass att hyra på Parallel.

Denna ljusa moderna takvåning är vackert renoverad, belägen på Avinguda Parallel
bara några steg från Barcelonas medeltida mur, bara 5 minuters promenad från
hamnen och La Rambla. Det är mycket bra anslutet till kollektivtrafiken, med flera
busslinjer och tunnelbanan L3 Drassanas i närheten.

Den 60 m² stora fastigheten består av ett fullt utrustat kök och vardagsrum i öppen
planlösning, två sovrum, förråd, ett stort komplett badrum med golvvärme och en
rymlig 36m2 privat terrass med en sittgrupp och utsikt över hamnen och Montjuic.
Den har även en utomhusdusch, perfekt att svalka sig under dessa varma
sommardagar.

Denna unika fastighet har inretts smakfullt och är redo att flytta in. Den är komplett
med värme och luftkonditionering för att garantera din komfort under alla årstider
och väder. Det är fantastiskt hur solljus förändras och förbättrar utseendet och
känslan i ett hem. Denna lägenhet får rikligt med naturligt ljus, vilket gör den vackert
ljus och solig.

Fastigheten är tillgänglig för uthyrning med minst 6 månader upp till 11 månader och
skulle vara idealisk för par eller singlar som letar efter ett modernt, bekvämt och
mysigt hem, ett stenkast från stadens centrum.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcnr30278

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Hiss, Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats

Minimum uthyrnings period: 6 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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