
UTHYRD

REF. BCNR7312

2 000 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 1 Sovrum till uthyrning i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08037

1
Sovrum  

1
Badrum  

60m²
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

1-rumslägenhet uthyres i Eixample Rätt med moderna
ytor och rikligt naturligt ljus.

Tillfälligt kontrakt. Denna lägenhet med 1 sovrum uthyres i ett utmärkt läge mitt i
centrum mittemot den emblematiska Casa de les Punxes i Barcelonas Eixample Right.

Inredningen i neutrala toner och med högt i tak hela tiden känns fastigheten rymlig
och ljus. Hantverkare dekorerade tak och attraktivt klinkergolv kombinerar vackert
med moderna finish för att skapa ett modernt men charmigt hem i centrum.

Boytan är indelad i 2 olika områden; den ena en matsal och den andra ett vardagsrum
för att koppla av och titta på tv. Både matsalen och vardagsrummet har en balkong
med utsikt över Avenida Diagonal och Casa de les Punxes. Det öppna köket är
modernt och fullt utrustat medan det stora sovrummet har inbyggda garderober för
maximal förvaring. Lägenheten har 1 badrum med toalett och dusch.

En idealisk lägenhet med 1 sovrum för dig som vill ha ett nytt, modernt hem att hyra i
ett utmärkt läge i centrum. Området har ett överflöd av restauranger, barer, butiker
och har goda förbindelser till resten av staden med kollektivtrafik.

Fastighet hyrs möblerad.

lucasfox.se/go/bcnr7312

Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak, ,
Utsikt, Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, Balkong

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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