REF. BCNR8895

12 630 € per månad Lägenhet - Uthyrning

Excellent lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Vila Olimpica, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Vila Olimpica » 08005
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Ljus 2-rums duplex takvåning med uthyrning i en exklusiv
strandpromenad med högkvalitativa tjänster.
Denna välkomnande takvåning i 2 plan är tillgänglig för tillfällig uthyrning på minst
en månad och för långtidsuthyrning från ett år och framåt, med alla tjänster man kan
önska sig 24 timmar om dygnet. Det ligger några meter från Barcelonas fantastiska
stränder, med, i den högsta byggnaden i staden, med privilegierad utsikt över både
havet och staden. Dess läge vid havet i Vila Olímpica är perfekt för att njuta av
stranden, de många restaurangerna i området och Barcelonas charmiga gamla
stadsdel.
Denna lägenhet är över 200 m² stor och erbjuder ljusa, minimalistiska utrymmen med
designmöbler. ett mycket bekvämt hem. Den har ett rymligt vardagsrum, en matsal,
en toalett, ett fullt utrustat kök och två sovrum, som ligger på översta våningen. Båda
sovrummen har ett stort omklädningsrum och badrum med separat badkar och
dusch.
I månadshyran ingår energiförbrukning, internet, en privat butler 24 timmar om
dygnet. Du kan också njuta av flera utomhuspooler, gym, spa ... allt framför havet.
Detta fantastiska hem i staden ger lyx och diskretion i en otrolig miljö och med varje
detalj omhändertagen.
Låt oss veta vilka datum som intresserar dig så skapar vi en personlig offert,
beroende på datum och varaktighet för din vistelse.
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lucasfox.se/go/bcnr8895
Strand, Havsutsikt, Uppvärmd pool, Terrass,
Swimming pool, Spa, Jacuzzi, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tjänsteentré,
Skönhets salong , Service-hiss, Säkerhet,
Rullstolar, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system
Minimum uthyrnings period: 1 månader.
Tillgänglig nu!
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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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