
UTHYRD

REF. BCNR4844

1 575 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum med 16m² terrass till uthyrning i Gotiska
Kvarteren
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002

2
Sovrum  

2
Badrum  

90m²
Planlösning  

16m²
Terrass

+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
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ÖVERBLICK

Fantastisk lägenhet av hög kvalitet att hyra i Barcelonas
gotiska kvarter. Renoverad med toppmoderna finish och
privat terrass.

Denna lägenhet med 2 sovrum ligger precis vid Paseo de Colon och Via Layetana och
har renoverats till en mycket hög standard. Detta i kombination med sin närhet till
Port Vell, Santa María del Mar och Ramblas gör det till en fantastisk egendom i
Barcelona.

Lägenheten har 90 m² med en 16 m² stor terrass och ligger i en av de äldsta delarna
av det gotiska kvarteret bland de historiska byggnaderna i Ciutat Vella och den
ursprungliga romerska muren. Byggnaden har en drakrelief på sin fasad och dess
ursprung går tillbaka till 1736. Byggnaden går in via en stenvalv och du går in i en
härlig trappuppgång.

Lägenheten har utsökt renoverats med vackra stenarbeten som exponerar de olika
stadierna av byggnadens utveckling genom åren. Det finns ursprungliga exponerade
valv, takbjälkar och tegelväggar i foajén och badrummen.

Interiören omfamnar det gamla och det nya och balanserar restaureringen av de
ursprungliga dörrarna, fönstren och golven med alla krav på en modern bostadsmiljö
inklusive dubbelglas, luftkonditionering och trådlös internetanslutning. Särskild
tonvikt lades på valet av STARK-designade möbler i badrummen, ett SMEG-kök och
AGABECOV-belysning.

lucasfox.se/go/bcnr4844

Terrass, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet, Renoverad,
Nära transportmedel, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong

Minimum uthyrnings period: 6 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.
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	Fantastisk lägenhet av hög kvalitet att hyra i Barcelonas gotiska kvarter. Renoverad med toppmoderna finish och privat terrass.

