
VERHUURD

REF. BCNR16400

1.950 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te huur in El Born, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  El Born »  08003

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

85m²
Plattegrond

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig gerenoveerd appartement, gemeubileerd en met
balkons, in een typische straat van El Born.

Dit fantastische appartement in moderne stijl is net gerenoveerd en wordt in
gloednieuwe staat gepresenteerd in een historisch gebouw aan een karakteristieke
straat in El Born. Dit appartement is zeer rustig en heeft een smaakvolle afwerking en
decoratie en wordt volledig gemeubileerd geleverd; ideaal voor iemand die op zoek
is naar een thuiskomst.

Bij binnenkomst vinden we een hal die leidt naar een grote gemeubileerde woon-
eetkamer aan de rechterkant. Deze kamer heeft veel lichtinval en biedt toegang tot
een balkon met een prachtig uitzicht op het Picasso-museum. Naast de woonkamer
vinden we een semi-open keuken, gescheiden door een aantrekkelijke schuifdeur. De
keuken, die zowel praktisch als elegant is, is volledig uitgerust.

De woonkamer leidt ook naar de grote slaapkamer, die een royale grootte heeft en
beschikt over een kledingkast om de beschikbare opslagruimte en een balkon met
een aangenaam uitzicht op de straat te maximaliseren. Het appartement heeft nog
een kamer die kan worden gebruikt als een tweede slaapkamer of als een
studeerkamer. Een mooie, zeer ruime badkamer maakt de indeling compleet.

De woning is voorzien van airconditioning en verwarming om uw comfort op elk
moment van het jaar te garanderen.

Neem contact met ons op om dit prachtige gerenoveerde en gemeubileerde
appartement in El Born te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcnr16400

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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