
UTHYRD

REF. BCNR30388

1 500 € per månad Loft - Uthyrd
Excellent loft med 1 Sovrum med 6m² terrass till uthyrning i Turó Park, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Turó Park »  08021

1
Sovrum  

1
Badrum  

100m²
Planlösning  

6m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Mysigt loft helt renoverat och med en bra layout, att hyra
i ett av de bästa områdena i Turó Park i Barcelona.

I hjärtat av Turó Park hittar vi detta magnifika och välkomnande loft med mycket
utrymme.

Dess design och distribution är perfekt för dem som letar efter ett kontor eller lokaler
i det bästa området i Zona Alta i Barcelona. Loftet är totalrenoverat med avancerade
ytor samt välvda tak.

Loftet är uppdelat i två våningar. På övervåningen finns det öppna sovrummet med
plats för kläder. På bottenvåningen hittar vi en stor hall som vetter mot ett helt
renoverat kök och ett komplett badrum. Sedan har vi matsalen, ganska rymlig och ett
kontor eller arbetsrum.

Terrassen är uppdelad i två delar. En del täcks av vad som skulle integreras som
ytterligare ett rum på golvet. Och slutligen, en liten öppen terrass med de perfekta
måtten för att placera ett bord och ett par stolar och kunna njuta av detta
utomhusutrymme.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcnr30388

Terrass, Parkett, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör, Djur vänligt
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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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