
UTHYRD

REF. BCNR35466

3 200 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08008

3
Sovrum  

2
Badrum  

161m²
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

Helrenoverad 3-rumslägenhet i en klassisk ståtlig
byggnad i centrala Barcelona.

Vi når fastigheten och hittar en stor hall med ett vackert tidstypiskt fönster med
utsikt över en innergård. På vänster sida av fastigheten når vi ett första sovrum som
har ett stort badrum med dusch och samma sovrum är anslutet till ett annat sovrum
som vetter mot en mycket solig balkong som vetter mot gatan.

I sovrummen kan vi uppskatta den nya parketten och det totalrenoverade
mosaikgolvet. Vid sidan av når vi ett annat sovrum som är förenat med en glasdörr;
de två sovrummen kan också användas som arbetsrum.

Vi fortsätter längs korridoren som leder till ca 4 invändiga sovrum med inbyggd
garderob, sedan kommer vi till ytterligare ett komplett badrum med stor dusch, alla
totalrenoverade.

Vi fortsätter ner i hallen och kommer fram till det stora köket med gott om
förvaringsutrymmen, utrustat med induktionshäll och ugn.

I slutet av korridoren når vi det rymliga dubbelvardagsrummet, ett mycket soligt
utrymme med utsikt över en innergård, väldigt tyst och i anslutning till galleriet som
njuter av mycket dagsljus.

Alla ytbehandlingar av denna fastighet är av hög kvalitet, med en anmärkningsvärd
blandning av gammal stil med modern som ger karaktär till alla rum.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/bcnr35466

Utsikt över bergen, Hiss,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, 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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