
LLOGAT/ADA

REF. BCNR34046

5.500 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a Gótico, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Gótico »  08002

3
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2
Cambres de bany  

130m²
Plànol

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

Excel·lent pis de 3 dormitoris de lloguer al barri Gòtic de
Barcelona.

Espectacular habitatge de 3 dormitoris dobles ubicada al centre de Barcelona, entre
la catedral i la plaça Urquinaona. Aquest pis està situat a la planta alta d´un edifici de
finals del segle XIX, totalment renovat amb molt de gust i amb materials i mobiliari de
luxe.

Accedim a la vivenda i trobem un meravellós saló-menjador doble que gaudeix de
molta llum natural i que es comunica amb l´àmplia cuina oberta totalment equipada
amb electrodomèstics d´última generació. A la zona de menjador, hi trobem una gran
taula oval i just al costat tenim la zona lounge amb butaques i sofà per gaudir de la
calma i tranquil·litat que es respira en aquest habitatge. Just al costat de la cuina
tenim un bany de convidats amb dutxa.

Al fons del saló-menjador, hi trobem el primer dormitori doble amb un gran armari i
un fabulós escriptori d'època. Seguim el recorregut del pis i arribem a una zona de
relaxació, amb una estada petita amb butaques i una taula petita per compartir
moments amb amics i convidats. Seguint el passadís, arribem al segon dormitori
doble amb armari i balcó amb vistes a un carrer molt tranquil. Al final del passadís
trobem el tercer dormitori doble amb molt d'espai d'emmagatzematge i amb armaris
de paret molt estilosos que connecta amb un bany complet.

L'habitatge està reformat recentment amb materials de luxe, terres de parquet en
punta d'Hongria, finestres de fusta d'origen i amb les bigues catalanes recuperades i
renovades.

Una veritable joia al cor de Barcelona.

lucasfox.cat/go/bcnr34046

Ascensor, Sostres alts, Propietat d'època,
Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Vestidor,
Sistema domòtic, Seguretat, Renovat,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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