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REF. BCNR35596

8 500 € per månad Takvåning - Uthyrd
Excellent takvåning med 5 Sovrum med 80m² terrass till uthyrning i Sant Gervasi -
Galvany
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - Galvany »  08021

5
Sovrum  

4
Badrum  

320m²
Planlösning  

80m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Ljus takvåning med terrass, parkering och gemensam
pool och gym att hyra i Sant Gervasi.

I det prestigefyllda området Sant Gervasi - Galvany, i den övre delen av staden, nära
internationella skolor, hittar vi denna utmärkta takvåning, 320 meter lång, 80 meter
terrasser, 3 parkeringsplatser, gemensam pool och gym.

Lägenheten har mycket väl särskiljt dagområdet från nattområdet.

I dagområdet hittar vi ett magnifikt vardagsrum på 75 m², uppdelat i 3 utrymmen,
perfekt för att ha TV-området, matsalen och ett tredje utrymme för läsning, kontor
etc. Detta rum är mycket ljust, eftersom det vetter mot en terrass på ca 50 m². Köket
är en stor yta på cirka 35 kvadratmeter, med ett stort antal skåp för förvaring. Bredvid
köket hittar vi tvätt- och strykutrymmet. Bredvid den stora landningsytan hittar vi
gästtoaletten.

I nattområdet har vi 5 sovrum, 3 av dem med eget badrum och 4 badrum. De 4
huvudrummen har tillgång till en terrass. Det stora sovrummet mäter 25 meter och
har tillgång till ett badrum på 12 m².

Byggnaden håller på att totalrenoveras och arbetet avslutas i september månad. Den
kommer att ha en gemensam pool på taket från februari 2023. Lägenheten har 3 stora
parkeringsplatser.

IBI och gemenskapskostnader ingår inte i priset.

lucasfox.se/go/bcnr35596

Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, 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.
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