
UTHYRD

REF. BCNR30315

3 750 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08008

4
Sovrum  

4
Badrum  

185m²
Planlösning

+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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

185 m² lägenhet, omöblerad, med 4 sovrum med privata
badrum att hyra på översta våningen i en ståtlig byggnad,
med conciergetjänst och 2 hissar, i Eixample Right of
Barcelona.

När vi kommer in, når vi vardagsrummet, med gästtoalett och sedan ett öppet
utrymme med vardagsrummet och köket. I vardagsrummet finns två fönster med
utsikt över Rambla de Catalunya och Sagrada Familias torn. Det amerikanska köket
har Dial Kitchen möbler och är utrustat med avancerade apparater, såsom induktion,
kombikyl (Siemens) och en praktisk ö som fördelar utrymmet. På ena sidan finns
tvättmaskinen (Balay) och ett utrymme för förvaring av rengöringsprodukter.

När vi återvänder till ingången hittar vi två tysta inre dubbelrum med ett fönster mot
sidan av grannbyggnaden med mycket sol. Dessa sovrum har ett eget badrum med
dusch. Även om de saknar garderober finns det en hall med 6 dörrar inbyggd
garderob för att komplettera dessa två sovrum.

Slutligen finns det två andra stora utvändiga sovrum med utsikt över den typiska
Eixample-uteplatsen. Den första har en inbyggd garderob med 9 dörrar och ett eget
badrum med ett praktiskt badkar, perfekt för badande barn. Det fjärde sovrummet
har ett trevligt och soligt galleri med utsikt över samma uteplats, perfekt för
avkoppling, en 4-dörrars garderob och ett eget badrum med dusch.

Bland dess funktioner kan vi markera parkettgolvet och det katalanska välvda taket i
vardagsrummet. Alla sovrum har gasradiatorer, delad luftkonditionering för att kunna
justera den individuellt och en praktisk takfläkt om du föredrar att sova på natten
utan att ansluta luftkonditioneringen.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcnr30315

Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster

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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