
LLOGAT/ADA

REF. BCNR4844

1.575 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 16m² terrassa en lloguer a
Gótico
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gótico »  08002

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

90m²
Plànol  

16m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Magnífic apartament d&#39;alta qualitat en lloguer al
Barri Gòtic de Barcelona, renovat amb acabats d&#39;alta
qualitat i amb terrassa privada.

Situat just a la banda de Passeig de Colom (Passeig de Colom) i de Via Laietana,
aquest apartament de dos dormitoris ha estat renovat recentment amb una qualitat
d'alt standing. Aquestes qualitats, combinat amb la seva proximitat a Port Vell (port),
a la catedral de Santa Maria de la Mar ja la Rambla, la converteix en una fantàstica
propietat de Barcelona.

L'apartament mesura 90 m2, amb una terrassa de 16 m2 i es troba en una de les parts
més antigues de l'Barri Gòtic, entre els edificis històrics de Ciutat Vella (casc antic) i
la muralla romana original. A la façana de l'edifici hi ha el relleu d'un drac i els seus
orígens es remunten a 1736. L'edifici s'accedeix per un arc de pedra i s'accedeix a un
pati interior amb una escala preciosa.

El pis ha estat exquisidament restaurat amb una bella maçoneria que exposa les
diferents etapes de desenvolupament de l'edifici a través dels anys. Hi ha voltes
originals, sostres amb bigues i parets de maó al vestíbul i als banys.

A l'interior, s'aprecien els elements antics i contemporanis, i l'equilibri de la
restauració de les portes, les finestres i el terra amb tots els requisits per a una
qualitat de vida moderna, incloent finestres de doble vidre, aire condicionat i Wi-
Internet. S'ha donat un èmfasi especial a la selecció dels mobles de disseny STARK en
les cambres de bany, la cuina SMEG i la il·luminació AGABECOV.

lucasfox.cat/go/bcnr4844

Terrassa, Llum natural, Seguretat, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
A prop del transport públic

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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