REF. BCNR36840

4 000 € per månad Lägenhet - Uthyrning

Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08009
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

REF. BCNR36840

4 000 € per månad Lägenhet - Uthyrning

Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Eixample Höger, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Höger » 08009

3

2

160m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

ÖVERBLICK

Exceptionellt hyreshus med otroliga ursprungliga
arkitektoniska element beläget på Barcelonas Gyllene
torg, nära Passeig de Gracia.
Det här modernismens mästerverk ligger några steg från Passeig de Gracia, mitt på
Barcelonas Gyllene torg.
Fastigheten har flera delar av den ursprungliga tidstypiska arkitekturen, såsom de
otroliga hantverkstaken med en höjd på 4,4 meter. Nolla-mosaikgolvet tillsammans
med målade fönstren tillför en touch av färg och personlighet till hemmet. Huset är
totalrenoverat med lyxiga ytbehandlingar, vilket resulterar i en perfekt blandning
mellan originalarkitektur och den samtida världen.
Lägenheten har ett rymligt vardagsrum/matsal med tre stora balkonger på
byggnadens huvudfasad. Från vardagsrummet når vi köket, med en mycket elegant
inredning och fullt utrustad med avancerade apparater. Dessutom har köket utgång
till ytterligare en balkong som släpper in mycket dagsljus.
Fastigheten har totalt 3 sovrum och 3 badrum. Det stora sovrummet har ett mycket
elegant handgjort tak, en yttre balkong, ett förnämligt privat badrum och inbyggda
garderober för att optimera förvaringsutrymmet. Det andra sovrummet är också
dubbelrum och har ett privat badrum, med tillgång till en trevlig innergård. Det
återstående sovrummet är singel.
Det finns möjlighet att göra om läs- och studiedelen till ett extra sovrum med vackra
målade glasfönster. Förutom de privata badrummen har lägenheten ytterligare ett
komplett badrum och en tvättstuga. Utrymmet att lämna rockarna fullbordar detta
exceptionella hem.
Det är en unik möjlighet i det mest eftertraktade området i stadskärnan.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

lucasfox.se/go/bcnr36840
Hiss, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Balkong
Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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