
UTHYRD

REF. BCNR26058

2 350 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i El Born, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  El Born »  08003

3
Sovrum  

2
Badrum  

90m²
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

Renoverad och mycket elegant fastighet med 3 sovrum
och 2 badrum att hyra i gamla stan i Barcelona.

Denna 98 kvadratmeter stora lägenhet i en hörnbyggnad från 1800-talet har
totalrenoverats med högkvalitativa ytor, samtidigt som de flesta av sina ursprungliga
detaljer bibehålls.

Tack vare sin position i en hörnbyggnad har denna fastighet rikligt med naturligt ljus
och erbjuder 5 franska balkonger med utsikt över gatan. Det finns totalt 3 sovrum,
sovrummet, ett rymligt andra sovrum med 2 våningssängar och ett tredje enkelrum
med en bäddsoffa.

Mittemot sovrummet hittar vi ett eget badrum med en mycket rymlig dusch; nära
ingången till lägenheten finns ett andra badrum med toalett, samt dusch.

Det generösa vardagsrummet har vackert högt i tak och träbjälkar och ramar, synliga
tegelväggar och klinkergolv. Det högkvalitativa köket i öppen planlösning är
välutrustat med alla slags apparater. Lägenheten har värme och luftkonditionering.

Den här fastigheten ligger nära Santa Caterina-marknaden och har ett avundsvärt
läge i ett av Börns mest eftertraktade områden, särskilt eftersom denna gata är
ganska tyst mitt i ett livligt område, bredvid butiker och charmiga restauranger.

Den här lägenheten skulle göra ett fantastiskt centrum för en liten familj eller ett par
och presenteras i helt nytt skick och helt möblerad.

Finns för tillfällig hyra mellan 6 och 11 månader.

lucasfox.se/go/bcnr26058

Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör, Balkong

Minimum uthyrnings period: 6 månader.

Tillgänglig fr o m 29 sep 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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