
UTHYRD

REF. BCNR38331

1 650 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 1 Sovrum till uthyrning i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002

1
Sovrum  

1
Badrum  

46m²
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

Modern renoverad och fullt möblerad och utrustad
lägenhet med 1 sovrum och 1 badrum att hyra i Gamla
stan i Barcelona.

Detta magnifika hem är den idealiska pied-à-terre för den som vill ha en lägenhet i
centrum, med alla bekvämligheter, perfekt möblerad och redo att flytta in.

Denna lägenhet ligger i en ståtlig byggnad med hiss. Utrustad med ljudisolering
genomgående och med en balkong med utsikt över gatan, är den perfekt designad för
att skapa en lugn livsstil för dem som arbetar hemifrån.

Inträder direkt till dagtid, med köket på ena sidan, ett rymligt vardagsrum vetter mot
en av de vackraste gatorna i de gotiska kvarteren. Utrymmet flyter mellan vardagsrum
och sovrum med en träskärm med en upplyst spegel på sovrumssidan som ger den en
vacker effekt och en exceptionell värme. I bakgrunden finner vi ett stort badrum med
dusch som kompletterar fastigheten.

Ägaren har tagit hand om de minsta detaljerna i renoveringen, valt vackra
ytbehandlingar och möbler av hög kvalitet.

Kontakta oss gärna för mer information och för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/bcnr38331

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Högt i tak, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong

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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