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DESCRIPCIÓ

Habitatge reformada i molt elegant de 3 dormitoris i 2
banys en lloguer al casc antic de Barcelona.
Aquest pis de 98 m² en un edifici cantoner de segle XIX s'ha reformat íntegrament
amb acabats d'alta qualitat, mantenint la majoria de les seves característiques
originals.
Gràcies a la seva ubicació en un edifici cantoner, aquest habitatge gaudeix
d'abundant llum natural i ofereix 5 balcons francesos amb vistes al carrer. Hi ha 3
dormitoris en total: el dormitori principal, un segon dormitori ampli amb 2 lliteres i
un tercer dormitori individual amb sofà-llit.
Davant el dormitori principal trobem un bany privat amb dutxa molt espaiosa, i prop
de l'entrada de el pis hi ha un segon bany amb inodor i dutxa.

lucasfox.cat/go/bcnr26058
Característiques d'època, Llum natural,
Parquet, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Renovat
Període de lloguer mínim: 6 mesos.

El saló-menjador de mida generosa compte gaudeix de bonics sostres alts i bigues i
marcs de fusta, parets de maó vist i terres enrajolats. La cuina de planta oberta d'alt
nivell està equipada amb tot tipus d'electrodomèstics. Cal destacar que el pis compta
amb calefacció i aire condicionat.
Situada a prop de el mercat de Santa Caterina, aquest habitatge té una ubicació
envejable en una de les zones més cobejades del Born, especialment perquè aquest
carrer en particular és bastant tranquil·la enmig d'un barri vibrant, a la banda de
botigues i restaurants amb encant .
Aquest pis seria un habitatge fantàstica al centre de la ciutat per a una família petita
o una parella i es presenta en condicions noves i completament moblat.
Disponible per a lloguers temporals de 6 a 11 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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