
UTHYRD

REF. BCNR22994

1 500 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002

3
Sovrum  

1
Badrum  

149m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Härlig lägenhet med hydrauliska golv och balkonger med
utsikt över en lugn gata, att hyra i hjärtat av Barcelonas
gotiska kvarter.

Charmig renoverad lägenhet med hydrauliska golv och originalt tak i taket, att hyra i
det gotiska kvarteret.

Lägenheten ligger i en byggnad på en lugn gata i det gotiska. Många betraktar detta
område som en av de bästa stadsdelarna att bo i, eftersom det är fullt av historia och
gränder som transporterar dig tillbaka i tiden till gamla Barcelona.

En dekorativ eldstad dominerar ingången. Till höger hittar vi en gästtoalett och ett
träkök utrustat med en 6-brännare Smeg gasspis, idealisk entusiastisk hemkock.
Köket har tillgång till en praktisk inre balkong där vi hittar en tvättmaskin och
elpanna. Vi återvänder till hallen och hittar en rymlig matsal med balkong som kan
användas som en lounge.

Därefter finns det ett stort sovrum med dubbelsäng med en enorm inbyggd garderob
och tillgång till balkongen med utsikt över en vacker gata. Därefter ett praktiskt
badrum med dusch. Följande rum är ett vardagsrum med två bokhyllor och ett stort
fönster som vetter mot en lugn gata. På båda sidor om vardagsrummet är två
dubbelrum med balkong fördelade. Den ena har ett inbyggt tak, medan det andra
sovrummet kan användas som kontor som en förlängning av vardagsrummet.

Fastigheten hyrs halvmöblerad med en vistelse på minst 12 månader, även om den
också kan hyras utan möbler. Perfekt för par och familjer i en lugn byggnad med hiss.

lucasfox.se/go/bcnr22994

Hiss, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , , Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Interiör, Inbyggda garderober, Exteriör,
Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.

REF. BCNR22994

1 500 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002

3
Sovrum  

1
Badrum  

149m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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

	Härlig lägenhet med hydrauliska golv och balkonger med utsikt över en lugn gata, att hyra i hjärtat av Barcelonas gotiska kvarter.

