
UTHYRD

REF. BCNR3126

6 500 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till uthyrning i Tres Torres, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Tres Torres »  08017

4
Sovrum  

3
Badrum  

317m²
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

Elegant parhus med 4 sovrum att hyra i det välbärgade
området Tres Torres i Barcelonas Zona Alta.

Presenterar detta vackra parhus för uthyrning i det exklusiva området Tres Torres i
Barcelona. Detta moderna hem har nyligen renoverats till en hög standard för att
skapa en verkligt speciell fastighet i Barcelonas centrum. En iögonfallande trappa
leder till husets övervåning där vi hittar 2 stora sviter, varav den ena har tillgång till
en trevlig terrass medan den andra öppnar ut mot en balkong. Det finns ytterligare 2
rymliga sovrum. Marmorgolv i hela bottenvåningen skapar en känsla av lyx och
sofistikering medan övervåningen har kvalitetsträgolv. Dessutom har rummen inretts
i neutrala toner för en elegant finish. Det välutrustade köket har en bekväm
frukostbar med finish av hög kvalitet. Stora fönster genomgående översvämmar
fastigheten med naturligt ljus vilket gör att den känns otroligt rymlig och ljus.

Från utsidan är detta en elegant och tilltalande fastighet omgiven av en uteplats med
växter och plats för en uteservering. Det finns ett garage för bekväm parkering.

Detta är ett idealiskt familjehem i det välbärgade området Tres Torres, nära stadens
finaste internationella skolor.

lucasfox.se/go/bcnr3126

Trädgård, Terrass, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Walk-in closet ,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Öppen spis, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong

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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