
SÅLD

REF. BCN1957

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum med 9m² terrass till salu i Eixample Höger,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

3
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1
Badrum  

166m²
Planlösning  
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Terrass
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ÖVERBLICK

En helt unik bostadsutveckling som erbjuder denna
vackra 3-rums fastighet till salu.

Byggd mellan 1900 och 1905 erbjuder Casa Burés möjligheten att förvärva en
fastighet i Barcelonas Eixample-distrikt i en av världens mest imponerande och bäst
bevarade modernistiska byggnader.

Renoveringen av Casa Burés bevarar inte bara byggnadens struktur och dess listade
dekorativa element utan bibehåller även alla fördelar med modernistiska
arkitekturer: ljus, utrymme, hållbarhet, högkvalitativa material och sökandet efter
nya lösningar och maximal komfort.

Denna speciella egendom ligger på första våningen (andra riktiga höjden) och mäter
166 m². Det har ett öppet vardagsrum - matsal och kök med tillgång till terrass, 3
sovrum, 1 tävlingsbad, gästtoalett och omklädningsrum.

Casa Burés utveckling erbjuder ägarna tillgång till tjänster och bekvämligheter
oöverträffade någon annanstans i Barcelona. 2 gemensamma utrymmen - nedre
bottenvåningen och övre terrasser - ger boende möjlighet att skämma bort, skratta
och koppla av i utsökta miljöer.

Nedre bottenvåningen har omvandlats till en inomhuspool, gym, hemmabio,
vinkällare, arbetsutrymme samt ett professionellt kök och matplats, perfekt för
underhållande av stora grupper av vänner. Den övre terrassen erbjuder en
utomhuspool.

En exceptionell levnadsstandard erbjuds hela året på Casa Burés.

lucasfox.se/go/bcn1957

Swimming pool, Inomhuspool, Spa, Jacuzzi,
Portvakt, Gym, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Högt i tak,
Gemensam terrass, Utsikt, Uppvärmning,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Interiör, Hemmabio,
Förråd, Exteriör
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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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