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1 380 € per månad Lägenhet - Uthyrd

Excellent lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Gotiska Kvarteren » 08002
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Helt renoverad och ljus lägenhet med 2 sovrum och 2
balkonger att hyra i den gamla staden Barcelona.
Denna utmärkta, nyrenoverade lägenhet ligger på tredje våningen i en byggnad med
hiss i den gamla staden Barcelona. Den har ett ljust och rymligt vardagsrum med
tillgång till en balkong som ger ut till gatan. Detta vardagsrum består av
vardagsrummet och matsalen med ett öppet, modernt kök. Det finns en inbyggd ugn
och diskmaskin redan installerad för maximal komfort.
På motsatt sida, separerade med skjutdörrar, hittar vi sovrummet, samt en balkong
mot gatan. Detta sovrum som vetter utåt har samma rikliga ljus.
Det finns ett andra sovrum med ett fönster, tillräckligt stort för en dubbelsäng och ett
helt nytt badrum med dusch.
Denna lägenhet sticker ut för sina höga tak, ljusstyrkan och de vackra finishen på
renoveringen.
Det idealiska hemmet för en ung professionell eller par som vill njuta av komforten i
en helt ny fastighet i den charmiga gamla staden.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

lucasfox.se/go/bcnr27277
Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Balkong
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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