
UTHYRD

REF. BCNR5114

1 100 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Sant Antoni, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Antoni »  08015

2
Sovrum  

1
Badrum  

92m²
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

93 m² lägenhet att hyra i Sant Antoni stadsdelen
Barcelona City med rymliga, ljusa vardagsrum och
moderna ytor kombinerat med period funktioner.

Denna 93 m² stora lägenhet ligger på tredje våningen i en byggnad på Avenida
Parallel i stadsdelen Sant Antoni i Eixample-distriktet. Området erbjuder många
restauranger, barer och affärer. Det finns dessutom skolor i området och en
tunnelbanestation i närheten.

Fastigheten har balkonger på båda sidor; vardagsrummet har utsikt över Parallel och
det finns utsikt över en annan fridfull gata på andra sidan fastigheten.

Layouten består av en fin ljus entré, ett mycket rymligt vardagsrum och matsal med
en synlig tegelvägg och välvt tak och en separat, mycket modern köksdining. Det
finns 2 dubbelrum och 1 badrum samt gästtoalett. Dessutom erbjuder byggnaden
boende en gemensam takterrass med utsikt över grannskapet. ett bra ställe att njuta
av grillar med vänner och familj.

Lägenheten är rymlig och solig. Det hyrs möblerade och fullt utrustade och erbjuder
en attraktiv blandning av moderna ytor och underbara periodfunktioner som högt i
tak med balkar. Det har trägolv i hela och luftkonditionering och uppvärmning gör det
till en bekväm stad hem när som helst på året.

lucasfox.se/go/bcnr5114

Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Marmorgolv, ,
Gemensam terrass, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong

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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