
UTHYRD

REF. BCNR39339

2 200 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 21m² terrass till uthyrning i Poblenou,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Poblenou »  08018
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1
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68m²
Planlösning  

21m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Fullt möblerad och utrustad lägenhet för uthyrning för 6
eller 7 månader i Poblenou, med 2 sovrum, en 21 m²
terrass, en parkeringsplats och i en nybyggd byggnad
med en gemensam terrass med två pooler.

Nybyggd lägenhet att hyra i Poblenou (Barcelona), med 2 sovrum och en 21 m² stor
terrass.

Les Arts, en exklusiv nybyggd utveckling, ligger nära Plaça de les Glòries och det
framtida Plaça de les Arts. Det har magnifika högkvalitativa bostäder i det moderna
22@-distriktet i Barcelona, i Poblenou, ett lugnt och modernt område som har blivit
stadens teknologiska, konstnärliga och innovativa centrum. Detta område i ständig
utveckling ligger nära platser av kulturellt intresse som Teatre Nacional, L'Auditori,
Pompeu Fabra University och Museu del Disseny de Barcelona.

Specifikt har denna fastighet ett ljust vardagsrum, ett kök, 2 sovrum och 1 badrum. Ett
av sovrummen är ett dubbelrum och det andra är ett enkelrum som kan användas
som sovrum eller hemmakontor. Vardagsrummet och sovrummen har direkt tillgång
till en underbar terrass med plats att koppla av och äta utomhus.

Lägenheten har designats med största noggrannhet för att skapa ett modernt, mysigt
och varmt urbant hem. Den har ett ljust vardagsrum med matplats, ett komplett
badrum med hög kvalitet och ett fullt utrustat kök. Dessutom ger de två exteriöra
sovrummen rikligt med naturligt ljus.

Likaså har den också ytbehandlingar och tillbehör som garanterar maximal komfort,
såsom varm-kall luftkonditionering, trägolv, solenergi och en parkeringsplats.

Dessutom finns det en vacker rymlig gemensam terrass med två pooler och fantastisk
utsikt över staden.

lucasfox.se/go/bcnr39339

Terrass, Swimming pool, Inomhuspool, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Gemensam terrass,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats

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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