
VENUT/UDA

REF. LFS3067

3.000.000 € Pis - Venut/uda
Apartament de luxe excepcional al passeig de Gràcia, el carrer més exclusiu de
Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08007

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

221m²
Plànol

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Apartament de disseny espectacular de 3 dormitoris
reformat amb acabats de primera qualitat al passeig de
Gràcia amb vistes directes d'una de les obres més
cèlebres de Gaudí, la Casa Batlló. Disseny interior únic
amb acabats fets a mida.

Aquest apartament espectacular de215 m2en venda a Barcelona es troba al seu carrer
més exclusiu, el passeig de Gràcia. L'última reforma es va dur a terme l'any 2006, i és
fàcil d'afirmar que l'immoble mateix és una veritable obra d'art. Durant el procés de
renovació, es van fer servir materials de primeríssima qualitat i la decoració es va dur
a terme amb acabats d'antiquaris.

Hi destaquen elements com ara el terra de mosaic preciós de rajoles de Florència al
vestíbul o les motllures daurades fetes a mida del sostre i les parets, obra dels
mateixos dissenyadors que van restaurar el Liceu de Barcelona; el terra està fet de la
fusta tzalam, tropical i molt resistent, que imita el terra de parquet francès fet servir
al segle XVIII al palau de Versalles.

El rebedor divideix l'apartament en dues parts: la zona espaiosa de sala
d'estar/menjador amb vistes del passeig de Gràcia i els dormitoris, que dónen al pati
interior.

La cuina compta amb una cuina industrial i sistema d'extracció d'aire. El terra i
sostres estan coberts d'acer inoxidable. Tots els banys compten amb acabats de
qualitat i aparells d'última generació.

Es tracta d'una oportunitat d'adquirir una propietat única, situada al carrer més
sol·licitat de Barcelona, que combina un disseny d'interior exquisit i tot el confort
modern.

Vegeu més immobles en venda a l'Eixample de Barcelona.

lucasfox.cat/go/lfs3067

Ascensor, Aparcament, Exterior

REF. LFS3067

3.000.000 € Pis - Venut/uda
Apartament de luxe excepcional al passeig de Gràcia, el carrer més exclusiu de
Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Dret »  08007

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

221m²
Plànol

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

http://www.lucasfox.cat/Property/Spain/Barcelona/Barcelona-city/eixample.html
https://www.lucasfox.cat/go/lfs3067
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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