
LLOGAT/ADA

REF. BCNR6436

1.900 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis de 4 dormitoris en lloguer a El Born, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  El Born »  08003

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

180m²
Plànol

+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

Preciós apartament de 4 dormitoris amb magnífics detalls
d&#39;època i elegants interiors en lloguer al Born, al
costat de l&#39;Eixample.

Lluminós i espaiós apartament de 180 m² a lloguer a la tercera planta (en termes
d'alçada real) d'una finca règia de 1890 amb ascensor. L'habitatge se situa en un
carrer especialment tranquil del barri del Born, a prop de la Plaça de Sant Pere i d'Arc
de Triomf, en un punt on limiten l'Eixample i el casc antic.

L'apartament té una distribució excel·lent, amb un ampli saló-menjador, una cuina, 4
dormitoris i 3 banys. 3 dels dormitoris són dobles, mentre que la sala té un dormitori
individual que també podria usar-se com a despatx, per exemple.

Aquest apartament d'alta gamma combina amb un estil excel·lent mobles
contemporani amb boniques característiques d'època, com a sòls de parquet i
sostres alts amb les motllures originals, una llar de foc decorativa i un agradable i
ampli balcó que dóna a un pati tranquil, amb espai per a una taula petita i cadires.

Un habitatge assolellada de lloguer al Born, completament moblada i llista per entrar
a viure.

lucasfox.cat/go/bcnr6436

Ascensor, Sostres alts,
Paviments hidràulics, Parquet,
Característiques d'època, Llar de foc,
Exterior, Calefacció, Balcó, Aire condicionat,
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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