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ÖVERBLICK

Renoverad och möblerad lägenhet i skandinavisk stil med
utsikt över Santa Catarina-marknaden, uthyres i El Born.
Tillgänglig från 1 juli 2023.

Fullt renoverad och möblerad, skulle den här lägenheten göra ett fantastiskt hem i
Barcelonas fashionabla El Born-kvarter. Den moderna skandinaviska designen
innehåller neutrala toner och rena linjer, medan de högkvalitativa möblerna är både
bekväma och eleganta.

Vi går in i lägenheten i den rymliga, öppna planlösningen med matplats och fullt
utrustat kök med utsikt över Santa Catarina-marknaden. Hela rymden har ljusa
trägolv och bra naturligt ljus. På baksidan av lägenheten hittar vi 3 dubbelrum och 1
singel. Ett av de dubbla sovrummen drar nytta av ett eget badrum och klädkammare
medan de andra rummen har inbyggda garderober. Det enkla sovrummet har också
ett eget badrum.

Lägenheten presenteras i oklanderligt skick, redo att flytta in, och det finns
lagringsutrymme för cyklar i byggnaden.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/bcnr17875

Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster

Minimum uthyrnings period: 12 månader.

Tillgänglig fr o m 3 jul 2023
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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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