
ALUGADO

REF. BCNR5239

1.575 € ao mês Apartmento - Alugado
Apartmento Excelentes condições Quartos em aluguer em El Born, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Barcelona-city »  El Born »  08003

2
Quartos  

1
wc  

80m²
Plano

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

Maravilhoso duplex de 2 quartos com varanda,
totalmente mobiliado, para alugar no coração do bairro
de El Born.

Lindo duplex localizado no coração do bairro El Born, com a praia, o Parque
Ciutadella e a estação de metrô Barceloneta a uma curta distância.

O primeiro andar tem uma sala espaçosa e luminosa e uma cozinha totalmente
equipada com novos aparelhos. O piso superior oferece 2 quartos duplos, um com
varanda e um banheiro com chuveiro.

O duplex foi completamente renovado em 2017, com resultados impressionantes.
Atualmente, possui piso em parquet, teto alto, ar-condicionado quente / frio,
roupeiros e janelas com vidros duplos.

Além disso, é alugado totalmente mobiliado, o que o torna ideal para um casal ou
para quem procura uma casa pronta para morar e localizada no bairro de El Born.

lucasfox.pt/go/bcnr5239

Parquet, Luz natural, Varanda,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Interior, Exterior,
Elevador de serviço, Ar condicionado,
Aquecimento

Período de aluguer mínimo: 11 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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