
UTHYRD

REF. BCNR1768

1 400 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Nybyggd lägenhet med 1 Sovrum med 50m² terrass till uthyrning i Gotiska
Kvarteren
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002

1
Sovrum  

1
Badrum  

45m²
Planlösning  

90m²
Totalyta  

50m²
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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

45 m² lägenhet att hyra med 1 sovrum, 1 badrum, öppet
kök och vardagsrum och terrass, i en byggnad med
gemensam pool och privat parkering.

Nybyggd lägenhet i en unik nybyggnad i det gotiska kvarteret i Barcelonas gamla
stadskärna. Beläget vid Plaza Duc de Medinaceli, strax utanför Paseo Colon,
slutfördes denna utveckling vid vattnet i början av året.

Lägenheten består av ett stort sovrum med eget badrum med regndusch och
inbyggda garderober samt ett kök och matsal med öppen planlösning som leder till
terrassen.

Fastigheten hyrs med ett fullt utrustat kök, avancerad parkettgolv i hela fastigheten
och central luftkonditionering. Fastigheten har också gasuppvärmning och solpaneler
för energieffektivitet. Terrasserna är dekorerade och utrustade med el och vatten.

Det enastående läget för denna utveckling kan bäst uppskattas från dess
gemensamma takterrass med utomhuspool, med havsutsikt över Port Vell,
småbåtshamnen, Maremagnum och Barceloneta.

En otrolig möjlighet att njuta av livet framför hamnen och mycket nära det berömda
Soho House.

lucasfox.se/go/bcnr1768

Strand, Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Portvakt, Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Gemensam terrass, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet, Rullstolar,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt

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.
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