
UTHYRD

REF. BCNR38882

3 750 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010
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2
Badrum  

110m²
Planlösning
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Uthyres lyxig fastighet i l'Eixample (Barcelona), renoverad
och med två sovrum, ett av dem med eget badrum

Underbar nyrenoverad solig fastighet belägen några minuter från Ciutadella Park, i en
modernistisk byggnad med en spektakulär tidstypisk entré.
Fastigheten har 110 m² och högt i tak som skapar öppna och ljusa utrymmen där det
magnifika katalanska valvet som återställdes under den senaste reformen sticker ut.
När vi kommer till fastigheten leder en korridor oss till ett stort vardagsrum med en
stor lounge som består av en soffa, fåtöljer och ett lågt bord för att njuta av lugnet i
denna lägenhet i centrum av staden. Bredvid har vi ett öppet kök fullt utrustat med
toppmoderna vitvaror, köksutrustning och ett stort högbord i amerikansk stil med
kapacitet för upp till 6 personer. Dessutom har den också ett kylskåp i amerikansk stil
och en stor vinkällare.
Bredvid och mot innergården har vi ett galleri med ett skrivbord som kan användas
som distansarbetsplats.
Fortsätter vi nerför korridoren kommer vi åt ett stort omklädningsrum med
glasdörrar och gott om förvaringsutrymme.
Framför omklädningsrummet hittar vi ett komplett badrum i marmor med dusch
utrustad med ett hemautomationssystem och exklusiva toaletter.
Därefter kommer vi till det första dubbelrummet, utrustat med en säng och inbyggda
garderober. Sedan hittar vi det andra dubbelrum med eget badrum med ett
omklädningsrum och ett komplett badrum med dusch.
Efter en dörr kommer vi in i bruksområdet där vi hittar en tvättmaskin, en panna och
förvaringsutrymme.
I det här rummet lyfter vi fram den eleganta träparketten, de katalanska bjälkarna,
tegelstenen och det helt återställda hydraulgolvet som återfanns i den senaste
reformen.
Fastigheten hyrs ut med en dekoration av utsökt smak tack vare talangen hos
inredningsarkitekten som förvandlade utrymmet med stor omsorg och elegans.
Kort sagt, det är en spektakulär lägenhet att hyra, fullt möblerad och med ett utmärkt
läge i distriktet Eixample Right.

lucasfox.se/go/bcnr38882

Hiss, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , , Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster,
Domotiskt system

Minimum uthyrnings period: 6 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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