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3 050 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 19m² terrass till salu i Eixample Höger,
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Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010
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ÖVERBLICK

3-vånings takvåning till salu i en helt unik
bostadsutveckling med över hundra års historia och
fantastiska kommunala tjänster, inklusive 2 pooler. En
möjlighet till en gång i livet.

Fabulous 3 sovrum penthouse i den fantastiska Casa Burés utveckling 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.

Renoveringsprocessen har tolkat byggnadens modernistiska värderingar och
anpassat dem för att passa olika livsstilar, i form av 26 exklusiva lyxiga egenskaper.

Denna speciella takvåning finns på femte våningen i byggnaden och mäter 229 m²
med erbjudanden 3 sovrum, 3 badrum, rymliga vardagsrum och en 19 m² stor terrass.

Den fräscha, välkomnande inredningen kombinerar traditionell stil med funktionella
detaljer som det kombinerade vardagsrummet och köket, separerade av glidande
glasskärmar för att maximera ljus och spara utrymme.

Casa Burés utveckling erbjuder ägarna tillgång till tjänster och bekvämligheter
oöverträffade någon annanstans i Barcelona. 2 gemensamma områden. 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.

Oklanderlig 3-rums fastighet i en utmärkt utveckling som erbjuder oslagbar
livskvalitet i hjärtat av Barcelona.

lucasfox.se/go/bcn1967

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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