
UTHYRD

REF. BCNR33441

2 500 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08037

3
Sovrum  

2
Badrum  

122m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Helrenoverad och möblerad lägenhet med 3 sovrum och 2
badrum i det eftertraktade området Eixample Right i
Barcelona.

Denna vackert färdiga lägenhet med 3 sovrum och 2 badrum finns i stadsdelen
Sagrada Familia och ett stenkast från det trendiga Fort Pienc, den perfekta platsen
att leva en enkel livsstil precis utanför turiststråken, men ändå mycket bra ansluten
till stadens främsta attraktioner.

Denna underbart rymliga lägenhet renoverades med respekt för byggnadens
ursprungliga egenskaper såsom högt välvt tak som ger lägenheten en rustik känsla,
samtidigt som den moderna stilen med industriella detaljer som används för
renoveringen skapar en bra balans, vilket gör den till en charmig fastighet med
mycket karaktär. Den eleganta inredningen med grå nyanser, träfinish, inslag av färg
och den livliga dekorationen förenar alla element perfekt.

Attraktivt trä- och klinkergolv genomgående, plus härlig inredning gör detta till en
autentisk lägenhet på ett önskvärt läge.

Lägenheten på 122 m² har ett fullt utrustat kök i öppen planlösning med ett
vattenfiltersystem och ett förråd. Det finns en matplats och ett vardagsrum med ett
studioutrymme mot en innergård, vilket gör det till en perfekt lugn hörna för ett
hemmakontor. När du går längs korridoren som skiljer dagområdet från nattområdet
hittar du det första kompletta badrummet och sovrummet som skulle göra ett
fantastiskt barnrum eller gästrum. Sedan på den yttre delen av lägenheten hittar du 1
dubbelrum och master bedroom med eget badrum.

Material av hög kvalitet har använts i hela fastigheten, inklusive trägolv. Fastigheten
är utrustad med luftkonditionering, värme och tvåglasfönster för att säkerställa din
komfort när som helst på året.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcnr33441

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Mosaikgolv, Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Interiör, Förråd,
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.

REF. BCNR33441

2 500 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08037

3
Sovrum  

2
Badrum  

122m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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

	Helrenoverad och möblerad lägenhet med 3 sovrum och 2 badrum i det eftertraktade området Eixample Right i Barcelona.

