
UTHYRD

REF. BCNR35807

2 000 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Poblenou, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Poblenou »  08018

2
Sovrum  

2
Badrum  

75m²
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

Uthyres magnifik lägenhet i Poblenou (Barcelona),
nybyggd och med två sovrum och garage

Detta magnifika nybyggda hem med de bästa kvaliteterna ligger i det moderna 22@-
distriktet och är en del av en nybyggd utveckling nära Plaça de les Glòries och det
framtida Plaça de Les Arts.

Lägenheten består av två sovrum och två badrum, fördelade på dag- och
nattområden. När vi kommer in i huset befinner vi oss direkt med dagdelen, där vi ser
ett rymligt vardagsrum med ett halvöppet kök.

Därefter ligger nattområdet, där vi har ett sovrum och ett komplett badrum. Till sist
hamnar vi i master bedroom med eget badrum.

Huset har designats med största omsorg för att skapa ett urbant och modernt hem
som är mysigt och varmt på samma gång. Huset har rymliga och öppna ytor, badrum
med högkvalitativ finish och ett fullt utrustat kök. Dessutom är sovrummen exteriöra
och njuter av mycket naturligt ljus.

Lägenheten presenterar ytbehandlingar och tillbehör som garanterar maximal
komfort, inklusive varm-kall luftkonditionering, trägolv och solenergi.

lucasfox.se/go/bcnr35807

Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Solpaneler, Säkerhet,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
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.

REF. BCNR35807

2 000 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Poblenou, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Poblenou »  08018

2
Sovrum  

2
Badrum  

75m²
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

	Uthyres magnifik lägenhet i Poblenou (Barcelona), nybyggd och med två sovrum och garage

