
VERHUURD

REF. BCNR22994

1.500 € Per maand Appartement - Verhuurd
3 Slaapkamer Appartement te huur in Gótico, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gótico »  08002

3
Slaapkamers  

1
Badkamers  

149m²
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
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https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Mooi appartement met hydraulische vloeren en balkons
met uitzicht op een rustige straat, te huur in het hart van
de gotische wijk van Barcelona.

Charmant gerenoveerd appartement met hydraulische vloeren en originele
cassetteplafonds, te huur in de Gotische wijk.

Het appartement bevindt zich in een gebouw in een rustige straat in de gotiek. Velen
beschouwen dit gebied als een van de beste buurten om in te wonen, omdat het vol
geschiedenis en steegjes is die je terugvoeren in de tijd naar het oude Barcelona.

Een decoratieve open haard domineert de ingang. Aan de rechterkant vinden we een
gastentoilet en een houten keuken uitgerust met een 6-pits Smeg gasfornuis, ideale
enthousiaste thuiskoks. De keuken heeft toegang tot een praktisch binnenbalkon
waar we een wasmachine en een elektrische boiler vinden. We keren terug naar de
hal en vinden een ruime eetkamer met een balkon dat kan worden gebruikt als een
lounge.

Vervolgens is er een grote slaapkamer met een grote ingebouwde kledingkast en
toegang tot het balkon met uitzicht op een mooie straat. Vervolgens een praktische
badkamer met een douche. De volgende kamer is een woonkamer met twee
boekenkasten en een groot raam dat uitkomt op een rustige straat. Aan beide zijden
van de woonkamer zijn twee slaapkamers met een balkon verdeeld. De ene heeft een
cassetteplafond, terwijl de andere slaapkamer kan worden gebruikt als een kantoor
in het verlengde van de woonkamer.

De woning wordt gestoffeerd verhuurd met een minimum verblijf van 12 maanden,
hoewel het ook zonder meubels kan worden gehuurd. Ideaal voor koppels en
gezinnen, in een rustig gebouw met een lift.

lucasfox.co.nl/go/bcnr22994

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Balkon, 

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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