
REF. BCNR37654

12 000 € per månad Lägenhet - Uthyrning
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002

2
Sovrum  

2
Badrum  

100m²
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

Uthyres, en magnifik 100 m2 lägenhet, med två en-suite
sovrum, redo att flytta in och belägen i en emblematisk
1850-gård med spa och gym.

Bostäder belägna i en 1700-talsgård som har totalrenoverats och kombinerar original
och moderna element för att erbjuda maximal komfort. Denna egendom, som ligger i
de gotiska kvarteren och bara några steg från havet, har conciergeservice, ett spa
med en uppvärmd inomhuspool, en bastu, ett gym och allt du behöver för att njuta av
ett tillfälligt hem i Barcelona. De hyrs från en månad och i priset ingår Wi-Fi,
förnödenheter och städning en gång i veckan.

I ingången till huset framträder det höga i tak, de ursprungliga bjälkarna, rymligheten
och enkelheten, en uppsättning som förstärker elegansen i husen på denna egendom.
Den har två sovrum med eget badrum, och vart och ett har ett eget badrum. Det
amerikanska köket, utrustat med Mieles vitvaror, har nödvändig köksutrustning.

Till sist, i vardagsrummet, sticker det katalanska valvet, två stora fönster, trämöbler i
ljusa toner och mikrocementgolv ut. Kort sagt är det en minimalistisk stil som
framhäver miljön och de bästa egenskaperna.

Med priser från: berätta datum för din vistelse så ger vi dig en offert.

lucasfox.se/go/bcnr37654

Uppvärmd pool, Swimming pool, Spa,
Jacuzzi, Portvakt, Gym, Hiss,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt

Minimum uthyrnings period: 1 månader.

Tillgänglig nu!
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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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	Uthyres, en magnifik 100 m2 lägenhet, med två en-suite sovrum, redo att flytta in och belägen i en emblematisk 1850-gård med spa och gym.

