
ALUGADO

REF. BCNR11082

1.500 € ao mês Apartmento - Alugado
Apartmento Excelentes condições Quarto em aluguer em Barceloneta, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Barcelona-city »  Barceloneta »  08003

1
Quartos  

1
wc  

45m²
Plano

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.pt Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Piso precioso de novos trabalhos com acabamentos de
excelente qualidade e vistas directas para o porto, num
local muito cobiçado no Passeig de Joan de Borbó.

Este apartamento imaculado de nova construção é oferecido para alugar em uma
localização verdadeiramente magnífica em Passeig de Joan de Borbó, ao lado do
OneOcean Club. Está situado num novo edifício de 2018 com uma entrada e elevador
elegantes.

A casa mede cerca de 45 m² e desfruta de uma distribuição perfeitamente projetada
que não desperdiça um único centímetro. A sala é confortável e luminosa e integra a
moderna cozinha aberta totalmente equipada. Uma característica especial desta
casa é uma porta de vidro do teto ao teto que se abre completamente e oferece
vistas de Port Vell, Montjuic e do centro de Barcelona. O apartamento também possui
um quarto duplo com roupeiro e banheiro privativo com chuveiro.

Acabamentos modernos e decoração elegante com móveis de alta qualidade fazem
desta uma excelente casa na cidade, pronta para morar e se divertir.

Moradia construída em 2018, pronta para morar e única na região.

lucasfox.pt/go/bcnr11082

Vistas ao mar , Vistas à montanha,
Primeira linha do mar , Elevador, Parquet,
Luz natural, Vistas, Sistema domótico,
Segurança, Perto de transporte público ,
Obra nova, Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento,
Acesso habilitado para cadeira de rodas

Período de aluguer mínimo: 6 meses.
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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