
UTHYRD

REF. BCNR7518

2 600 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Gotiska Kvarteren, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Gotiska Kvarteren »  08003

3
Sovrum  

2
Badrum  

170m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Rymlig modern 170 m² lägenhet att hyra i centrala
Barcelona med 3 sovrum och en gemensam pool.

Denna ljusa, moderna lägenhet som erbjuds att hyra har totalrenoverats. Det är
smakfullt inredda och redo att flytta in direkt. Fastigheten erbjuder högt i tak och en
mycket stor öppen planlösning. Det är i det perfekta läget i det livliga hjärtat av
Barcelona men en gång inuti erbjuder lägenheten ett lugnt hem.

Boytan är fördelad på en våning. När du kommer in i lägenheten leder en lång hall till
det mycket ljusa 80 m² vardagsrummet som inkluderar vardagsrum, matsal och kök i
ett öppet utrymme. De andra rummen finns på hallens högra sida. Det finns 2 sovrum
som består av ett sovrum med dubbelsäng med inbyggda garderober och eget
badrum och en enda. Dessutom finns det en studie som kan omvandlas till ett extra
sovrum. Fastigheten har ett grovkök med tvättmaskin och torktumlare och ett
komplett badrum med dusch.

Lägenheten erbjuder luftkonditionering och gasvärme. Förutom en gemensam
takterrass med pool erbjuder byggnaden ett gemensamt gym på andra våningen och
en conciergeservice.

Denna moderna, rymliga fastighet är det perfekta valet för en liten familj eller ett par
och kan hyras antingen i hyresgästens namn eller företagsnamn.

lucasfox.se/go/bcnr7518

Swimming pool, Gym, Portvakt, Hiss,
Högt i tak, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Renoverad, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utrustat kök

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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