
VERHUURD

REF. BCNR4844

1.575 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 16m² terras te huur in Gótico, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gótico »  08002

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

90m²
Plattegrond  

16m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Schitterend appartement van hoge kwaliteit te huur in de
gotische wijk van Barcelona. Gerenoveerd met
ultramoderne afwerkingen en een eigen terras.

Dit appartement met 2 slaapkamers ligt vlak bij de Paseo de Colon en de Via Layetana
en is gerenoveerd tot een zeer hoge standaard. Dit in combinatie met de nabijheid
van Port Vell, Santa María del Mar en de Ramblas maakt het een fantastisch
eigendom van Barcelona.

Het appartement heeft 90 m² met een terras van 16 m² en is gevestigd in een van de
oudste delen van de Gotische wijk tussen de historische gebouwen van Ciutat Vella
en de oorspronkelijke Romeinse muur. Het gebouw heeft een drakenreliëf op de
voorgevel en dateert uit 1736. Het gebouw komt binnen via een stenen boog en komt
uit op een mooie trapterras.

Het appartement is prachtig gerenoveerd met prachtig metselwerk dat de
verschillende stadia van de ontwikkeling van het gebouw door de jaren heen
blootlegt. Er zijn originele open gewelven, balkenplafonds en bakstenen muren in de
foyer en badkamers.

Het interieur omarmt het oude en het nieuwe en brengt de restauratie van de
originele deuren, ramen en vloeren in balans met alle vereisten voor een eigentijdse
woonomgeving met dubbele beglazing, airconditioning en een draadloze
internetverbinding. Speciale aandacht werd besteed aan de selectie van door STARK
ontworpen meubels in de badkamers, een SMEG-keuken en AGABECOV-verlichting.

lucasfox.co.nl/go/bcnr4844

Terras, Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Beveiliging,
Balkon

Minimale huurperiode: 6 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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