
UTHYRD

REF. BCNR25600

1 500 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002

2
Sovrum  

2
Badrum  

91m²
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

Charmig, fullt möblerad lägenhet med en mycket rymlig
vardagsrumsdel och 2 balkonger på en lugn gata i gamla
stan.

När du går in i denna charmiga egendom känner du dig omedelbart hemma.
Vardagsrummet är mycket rymligt och känns varmt och välkomnande tack vare
trägolv och smakfull inredning.

Från detta område har vi tillgång till 2 balkonger med utsikt över gatan, den perfekta
platsen att njuta av en kopp kaffe eller ett glas vin. På höger sida av vardagsrummet
hittar vi ett enkelrum. Mittemot detta sovrum hittar vi sovrummet med eget badrum.

Det trendiga gula köket, som är separat men alldeles intill vardagsrummet, är fullt
utrustat med alla apparater. Det finns också ett andra badrum med toalett och dusch
för extra komfort.

Högt i tak och smart placerad blixt, träbjälkar och trägolv gör denna lägenhet till ett
riktigt hem att njuta av.

lucasfox.se/go/bcnr25600

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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