
SÅLD

REF. BCN1974

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Nybyggd Lägenhet med 16m² terrass till salu i Eixample Höger, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010

161m²
Planlösning  

16m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

En riktigt unik bostadsutveckling med mer än 100 års
historia. Casa Burés, Barcelona.

Ett Modernist mästerverk med helt nya bostäder i hjärtat av Barcelona.
Barcelona var ledande i Modernista rårelse på slutet av 1800 talet och är berämd och
beundrad för dess Modernista arkitektur.  Under åren har stadens mest ikoniska
byggnader i Eixample distriktet blivit omgjorda till museum i världsklass, exklusiva
hotell och huvudkontor till några av världens ledande organisationer.
Alla utom en. Casa Burés erbjuder dig möjligheten att bo i en av världens mest
imponerande och bäst bevarade Modernistisak byggnader. Ett tillfälle som kommer
en gång i livet.
Bara här och bara nu.
Endast sällan kommer de mest unika och exklusiva elementen ihop sig för att skapa
något i sanning unikt.  Erbjuder 26 utsökt renoverade våningar som utgörs av loft,
vindsvåningar och lägenheter med högt eftertrakrad service och lyxiga gemensamma
områden.Det har aldrig givits ett tillfälle som detta i Barcelona och det lär aldrig
komma igen.

lucasfox.se/go/bcn1974

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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