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1 100 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 1 Sovrum till uthyrning i El Born, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  El Born »  08003

1
Sovrum  

2
Badrum

+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

Lägenhet med fantastisk utsikt över havet och Port Vell,
uthyres i en renoverad klassisk byggnad med hiss i
Barcelona.

I en klassisk byggnad som går tillbaka till 1900 och renoverades 2014, hittar vi denna
lägenhet som kombinerar moderna ytor med vackra originalfunktioner. Att vara
bredvid Port Vell i Barcelona, har en avundsvärd utsikt över hamnen.

Denna lägenhet ligger på första våningen och har en yta på 55 m². Ingången leder till
öppen planlösning vardagsrum och matsal och kök med 2 balkonger, som erbjuder
fantastisk utsikt över havet och rikligt med naturligt ljus. Lägenheten har ett stort
sovrum med eget badrum och en balkong med havsutsikt. Ett andra badrum
fullbordar distributionen.

Fastigheten har ett perfekt läge för att njuta av allt som staden har att erbjuda, nära
Ciutadella Park, OneOcean Port Vell och Barceloneta Beach. Det trendiga Born-
distriktet ligger några minuters promenad bort, med sina många butiker,
restauranger och barer.

lucasfox.se/go/bcnr19651

Havsutsikt, Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak,
Utsikt, Uppvärmning, Säkerhet, Renoverad,
Nära transportmedel, Exteriör, Balkong
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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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