
UTHYRD

REF. BCNR7916

1 450 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i El Born, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  El Born »  08003

2
Sovrum  

2
Badrum  

80m²
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


ÖVERBLICK

Ljus, modern 2-rumslägenhet uthyres bredvid den gamla
hamnen i Born-området i Barcelona med valfri
parkeringsplats.

En utmärkt 2-rumslägenhet på 85 m² för uthyrning på en vid gata i stadsdelen Born i
Barcelona, i hjärtat av Gamla stan. Bara några steg från den berömda Ciutadella
Parken och Barceloneta tunnelbanestation, är denna lägenhet idealiskt beläget för
att njuta av stadens centrum till fullo.

Mäter 85 m², lägenheten är både rymlig och ljus, med attraktiva trägolv hela och god
kvalitet, moderna ytor. Det finns ett öppet vardagsrum med matplats, 2 sovrum och 2
badrum med en funktionell, välplanerad layout.

Lägenheten ligger inom en modern byggnad byggd 2010 med ett larmsystem och 24-
timmars säkerhet.

lucasfox.se/go/bcnr7916

Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Rullstolar, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats
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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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