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1.500 € al mes Pis - De lloguer

Pis d'obra nova de 1 dormitori amb 50m² terrassa en lloguer a Gótico, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Gótico » 08002
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DESCRIPCIÓ

Apartament amb terrassa lloguer a la plaça de Duc de
Medinaceli de Barcelona, en una promoció d&#39;obra
nova amb terrassa comunitària, piscina i aparcament
privat.
Apartament d'obra nova en una promoció d'obra nova única al Barri Gòtic de
Barcelona. Situada a la plaça de Duc de Medinaceli, a la banda de Passeig de Colom,
aquesta promoció a primera línia de mar es va finalitzar a principis d'any.
L'apartament consta d'un dormitori gran amb bany privat amb dutxa de pluja i
armaris encastats, i una cuina de planta oberta amb menjador que dóna a la terrassa.
Aquesta propietat es lloga amb una cuina completament equipada amb
electrodomèstics, terres de parquet a tota la propietat i aire condicionat. La
propietat també disposa de calefacció de gas i plaques solars per eficiència
energètica. Les terrasses compten amb tarimes i instal·lacions elèctriques i d'aigua.
La seva excel·lent ubicació es pot apreciar des de la seva terrat comunitari amb
piscina a l'aire lliure, vistes a la mar, Port Vell, el port esportiu, Maremàgnum i La
Barceloneta. Una oportunitat increïble de gaudir de la vida davant del port ia prop de
la famosa Soho House.

lucasfox.cat/go/bcnr1768
A primera línia de mar , Vistes al mar ,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Aparcament, Edifici modernista,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Obra nova, S'accepten mascotes , Seguretat,
Vistes
Període de lloguer mínim: 12 mesos.
Ja està disponible!
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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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