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€2,000 al mes Pis - Llogat/ada

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a Gótico, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Gótico » 08002
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DESCRIPCIÓ

Preciós pis de 3 habitacions, reformat, exterior i moblat, a
la plaça Sant Miquel.
Pis disponible a partir de l'1 de juliol per un període de 6 a 11 mesos. Ja es pot visitar.
En ple barri Gòtic, a la Plaça Sant Miquel, al costat de la Plaça Sant Jaume, trobem
aquest encantador pis de 90 metres, totalment exterior i en una finca catalogada. Pis
nou a estrenar i totalment moblat. Té tres habitacions, dues d'elles amb balcó a la
plaça, dos banys complets i un saló amb cuina oberta. El saló també disposa de dos
balcons a la plaça. L'immoble disposa d'aire condicionat-calefacció, parquet, bigues
vista, armaris encastats i finestres amb doble vidre. Vistes totalment buidades. La
finca és catalogada i disposa d'ascensor. Servei d'internet inclòs en el preu.

lucasfox.cat/go/bcnr2250
Ascensor, Llum natural, Parquet,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Balcó, Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Vistes
Període de lloguer mínim: 6 mesos.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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