
UTHYRD

REF. BCNR6862

2 800 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Sant Gervasi - La Bonanova
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - La Bonanova »  08022

3
Sovrum  

2
Badrum  

172m²
Planlösning

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

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


ÖVERBLICK

Helt renoverad 172 m² lägenhet belägen intill Plaza
Kennedy i Sant Gervasi - La Bonanova.

Denna helrenoverade fastighet ligger på femte våningen i en vacker byggnad
designad av den berömda arkitekten Sagnier och finns i det eftertraktade stadsdelen
Sant Gervasi - La Bonanova i Zona Alta.

Lägenheten är 172 m² stor och erbjuder vacker utsikt över trädgårdarna på Carrer
Maluquer från vardagsrummet. Köket är utrustat med apparater och har en utrustad
tvättstuga. Sovrummet har ett sovrum med eget badrum och 2 dubbelrum med
inbyggda garderober och ett gemensamt badrum, alla 3 sovrummen är exteriör.

Nyrenoverade, utrustade och redo att njuta av; ett idealiskt familjhem i ett välbärgat
Barcelona-område.

lucasfox.se/go/bcnr6862

Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster

Minimum uthyrnings period: 12 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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