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REF. BCNR38355

1 800 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 1 Sovrum till uthyrning i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08002
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ÖVERBLICK

Utmärkt renoverad 1-rumslägenhet att hyra i Gótico,
Barcelona

Vi hittar denna charmiga helrenoverade lägenhet på 55 m² på tredje våningen i en
majestätisk byggnad med högt i tak, typisk för de gotiska kvarteren. Det ligger precis
framför den nyligen renoverade Port Vell, på Passeig Colón, med utsikt över havet och
den maritima strandpromenaden, med tillgång till stranden och stadens centrum på
bara 5 minuter. Det är det perfekta läget eftersom det är mycket centralt, men ändå
borta från stadens folkmassor.

Fastigheten har renoverats med moderna inslag och charmiga tidstypiska detaljer
som de katalanska välvda taket och presenteras som ett härligt, bekvämt hem i bra
inflyttningsskick. Dagområdet består av ett vardagsrum, som är kopplat till köket som
har en matplats. Lägenheten erbjuder ytterligare 2 utrymmen: ett sovrum med
dubbelsäng och ett badrum. I sovrummet finns en inbyggd garderob. Vid entrén till
lägenheten finns ett förråd med egen ingång.

Den presenteras i utmärkt skick och lägenheten är elegant möblerad och inredd i
mjuka lugnande nyanser av blått, vitt och grått som kombineras perfekt med
träfinishen som ger den ett modernt utseende med en medelhavskänsla.

Detta magnifika hem är perfekt för dig som vill ha en lägenhet i centrum, med alla
bekvämligheter, perfekt möblerade och redo att flytta in. Fastigheten är utrustad
med luftkonditionering, värme och tvåglasfönster för att säkerställa din komfort vid
alla tid på året.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcnr38355

Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster

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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