REF. GAVR23618

€1,480 per månad Lägenhet - Uthyrning

Lägenhet med 2 Sovrum med 16m² terrass till uthyrning i Montemar, Barcelona
Spanien » Barcelona » Castelldefels » Montemar » 08860
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Byggyta

Terrass

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.se

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

2-sovrum takvåning med fri utsikt över Medelhavet att
hyra i Montemar.
Ljus takvåning på 75 m² med en terrass på 16 m² för långsiktig uthyrning i Montemar,
Castelldefels.
Den har vacker utsikt över havet både från terrassen och från vardagsrummet.
Fastigheten har ett dagområde bestående av ett vardagsrum med matsal med
tillgång till en privat terrass på 16 m² som erbjuder vacker och fri utsikt över havet.
Det har också ett fullt utrustat kök.
Nattområdet består av 2 dubbelrum (ursprungligen 3 sovrum) och ett komplett
badrum.

lucasfox.se/go/gavr23618
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering,
Balkong, Interiör, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Utrustat kök, Utsikt
Minimum uthyrnings period: 12 månader.

Slutligen har det ett gemensamt område med en pool.

Tillgänglig nu!

Fastigheten hyrs med möbler inkluderade och priset inkluderar samhällskostnader
och rådets skatt (IBI).
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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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