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DESCRIPCIÓ

Pis de 2 dormitoris amb una renovació impecable i
acabats preciosos, en lloguer en una ubicació
immillorable a Pla de Palau, al Born.
Aquest pis acabat de reformar s'ofereix en lloguer en una finca totalment reformada
amb ascensor a l'encantadora plaça de Pla de Palau, al casc antic de Barcelona.
L'habitatge es presenta en perfecte estat amb acabats preciosos, pel que està llista
per entrar a viure i començar a gaudir-la.
La zona de dia és diàfana i incorpora un saló, un menjador i una cuina totalment
equipada. El saló gaudeix de molta privacitat i de llum natural. L'habitatge consta de
dos dormitoris dobles i dos banys.
A la part superior de l'edifici, trobem la impressionant terrat comunitari, on podrà
gaudir de fantàstiques vistes a Port Vell, Montjuïc i molts edificis emblemàtics de
Barcelona.
Un habitatge fantàstica llista per entrar a viure en una ubicació privilegiada de
Barcelona, disponible en contractes de temporada de mínim 6 mesos en endavant.
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Ascensor, Llum natural, Sostres alts,
Terrassa comunitària,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Seguretat
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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