
REF. BCNR33272

15 000 € per månad Lägenhet - Uthyrning
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08008

2
Sovrum  

2
Badrum  

150m²
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

En utsökt inredd modernistisk pärla belägen i hjärtat av
Eixample, med en elegant och unik renovering.

Fastigheten, av utsökt kvalitet och inredd i en fräsch och kreativ stil, består av 150 m²,
2 fristående sovrum, ett med 2 enkelsängar, som har en egen 7 m² terrass, och det
andra med en dubbelsäng. Båda sovrummen har ett eget badrum i modern stil.

Ett rymligt och ljust vardagsrum med ett spektakulärt målat glasfönster skiljer de två
rummen åt.

Det finns en rymlig matsal och ett fullt utrustat kök. Uppmärksamheten på detaljer
och vikten av komfort återspeglas i hela lägenheten.

Den har Corian-element med bakgrundsbelysning som visar en magisk harmoni
mellan det samtida och det modernistiska, vilket kanske är den arkitektoniska stil
som bäst definierar Barcelonas obestridliga charm.

Naturen är en inspirationskälla när det gäller teman som finns i detaljerna. Organiska
former, blommor och blad är mycket typiska för modernismen. Vardagsrummet har
ett tak som fångar denna stil med en underbar design.

Sedan 1979 har byggnaden varit en del av katalogen över Barcelonas listade
historiskt-konstnärliga arv. Det ger dig möjligheten att bo i en av de mest fantastiska
modernistiska byggnaderna i Barcelona. En unik upplevelse där komfort, skönhet och
lyx är huvudpersonerna.

I byggnaden finns flera gemensamma utrymmen att njuta av och en takterrass med
spa som erbjuder vacker utsikt över staden.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcnr33272

Spa, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, Gemensam terrass, ,
Utrustat kök, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Domotiskt system, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong

Tillgänglig nu!
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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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