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6 500 € per månad  Takvåning - Uthyrd
Excellent takvåning med 4 Sovrum med 50m² terrass till uthyrning i Eixample
Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08008
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ÖVERBLICK

Mycket exklusiv 350 m² takvåning tillgänglig med 3
terrasser, renoverade, ljusa och lugna. Beläget på Passeig
de Gracia.

Denna otroliga penthouse egendom är möblerad eller omöblerad och ligger på
Passeig de Gracia vid korsningen med C / Provença; ett verkligt avundsvärt läge i
hjärtat av Barcelona. Det erbjuder 300 m² användbar interiör och 50 m² av utrymmet
fördelat på 3 terrasser. Fastigheten har rikligt med naturligt ljus hela och
spektakulära vyer över Passeig de Gracia i alla riktningar, liksom Sagrada Familia och
La Pedrera, 2 av Barcelonas mest emblematiska byggnader.

Takvåningen har totalrenoverats med moderna badrum, kök och ett
hemautomatiseringssystem och dekorerad med klassiska periodmöbler, vilket skapar
en lyxig, regal atmosfär genom hela.

Med hänsyn till layouten har fastigheten tydligt avgränsat vardagsrum och sovrum.
Den imponerande 32 m² entréhallen leder oss till en studie med terrass över Passeig
de Gracia och vidare till det fantastiskt ljusa 40 m² vardagsrummet, 26 m² matsal med
terrass och 25 m² kök.

Nattområdet erbjuder 4 dubbelrum, varav 3 har tillgång till en 30 m² stor terrass med
utsikt över Sagrada Familia och ett med eget omklädningsrum. De 4 badrummen
presenteras i perfekt skick med renovering med avancerade material.

Ytterligare funktioner inkluderar dubbla fönster, parkettgolv, luftkonditionering,
uppvärmning och persienner. Ett larmsystem och concierge-service tillåter boende i
denna byggnad att njuta av fullständig sinnesro. En parkeringsplats ligger bredvid
byggnaden.

En unik möjlighet att uppleva livet i hjärtat av Barcelona från bekvämligheten av en
mycket exklusiv takvåning.

lucasfox.se/go/bcnr5473

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett, , Balkong,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Renoverad, Service-hiss, Tjänsteentré,
Uppvärmning, Utsikt

Minimum uthyrnings period: 12 månader.

REF. BCNR5473

6 500 € per månad  Takvåning - Uthyrd
Excellent takvåning med 4 Sovrum med 50m² terrass till uthyrning i Eixample
Höger
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08008

4
Sovrum  

4
Badrum  

350m²
Byggyta  

50m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/bcnr5473
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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