REF. BCNR7792

€1,900 Per maand Appartement - Verhuurd

Excellent 3 Slaapkamer Appartement te huur in El Born, Barcelona
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » El Born » 08003
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+34 933 562 989
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OMSCHRIJVING

3-slaapkamer appartement met hoge plafonds en
balkons, te huur in El Born, dicht bij het strand.
Zeer licht appartement van 130 m² met 3 balkons en hoge plafonds te huur op de
hoofdverdieping van een monumentaal pand aan de Carrer Marques de Argenteria,
dicht bij Pla de Palau, in de trendy wijk Born in de oude binnenstad van Barcelona.
Het strand, het Ciutadella-park en het culturele centrum van Born liggen allemaal in
de buurt.

lucasfox.co.nl/go/bcnr7792

Het pand geniet van veel natuurlijk licht in de royale woonkamer van ongeveer 35 m²,
gevolgd door de keuken en een gastentoilet. In de slaapvertrekken vinden we 2
tweepersoonsslaapkamers met balkon, een complete badkamer en een binnenkamer
die ideaal is als gastenkamer, studeerkamer of misschien een kleedkamer.

Hoge plafonds, Monumentale details,
Mozaïeke tegelvloeren,
Natuurlijke lichtinval, Balkon,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Gerenoveerd, Verwarming

Onlangs gerenoveerd met smaakvolle, neutrale afwerkingen gecombineerd met
aantrekkelijke historische kenmerken, is dit een uitstekend appartement om uw
eigen te maken met slechts een paar persoonlijke decoratieve accenten.

Minimale huurperiode: 12 maanden.

Gelegenheid om te wonen in een goed ingerichte woning met 3 slaapkamers in een
historisch Born-gebouw.
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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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