
NIEUWS

REF. BCNR18751

1.600 € Per maand Appartement - Te huur - Nieuws
Excellent 2 Slaapkamer appartement te huur in Gótico, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Gótico »  08002

2
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1
Badkamers  

85m²
Plattegrond  

85m²
Perceeloppervlakte

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
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https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Elegant, nieuw en modern appartement te huur in een
heel bijzonder 15e eeuws gebouw, volledig gerenoveerd
en gemeubileerd in het oude centrum van Barcelona.

Dit exclusieve appartement is gelegen in La Palla Apartments, een nieuwbouwproject.
Het is een uniek gebouw uit 1412 met een bevoorrechte locatie nabij de kathedraal en
de kerk van San Felipe Neri. De historische gevel is intact gehouden en binnen is er
een klooster met bogen en een kleine kapel.

Dit aantrekkelijke appartement van 85 m² bevindt zich op de tweede verdieping van
het gebouw. Bij binnenkomst leidt een gang naar een ongemeubileerde
tweepersoonsslaapkamer met een ruime en moderne badkamer met een douche
ernaast. Verderop in de hal komen we binnen in de woon-eetkamer met een open
keuken, van alle gemakken voorzien. Ten slotte bevindt zich naast de woonkamer de
masterbedroom met ingebouwde kasten.

Elk van de appartementen in deze ontwikkeling heeft toegang tot een
gemeenschappelijk dakterras met ruimte om te zonnebaden, ideaal om te genieten
van het uitstekende weer en te ontspannen aan het einde van de dag.

Dankzij de renovatie zijn er gezellige ruimtes verkregen met veel natuurlijk licht en
een modern design dat wordt aangevuld door de gerestaureerde originele
kenmerken. Het appartement is voorzien van hoogwaardige afwerkingen en
materialen zoals Porcelanosa vloeren met vloerverwarming, Mitsubishi
airconditioning, keramische bakstenen muren met thermo-akoestische isolatie en
LED verlichting.

Deze woning is ideaal voor wie op zoek is naar een uniek en heel bijzonder huis in
een van de meest interessante en historische wijken van de stad.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

lucasfox.co.nl/go/bcnr18751

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Rolstoeltoegankelijk, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Balkon, Airconditioning, 

Minimale huurperiode: 12 maanden.

Beschikbaar vanaf 16 jun 2023
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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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