REF. CASA-BURES

Preu des de 2.750.000 € Rehabilitation - Últimes unitats

Casa Burés
Apartaments de luxe a Casa Burés, una obra mestra modernista al districte de l'Eixample de Barcelona.
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ÚLTIMES UNITATS

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una promoció residencial realment única amb més de 100
anys d'història. Casa Burés, Barcelona.
Una obra mestra modernista amb propietats a estrenar en venda al centre de
Barcelona.
Barcelona va ser pionera del moviment modernista a finals del segle XIX i és
coneguda i admirada arreu del món per la seva arquitectura modernista. Amb el pas
del temps, la majoria dels edificis emblemàtics de l'Eixample s'han convertit en
museus de fama mundial, hotels exclusius i la seu d'algunes de les principals
organitzacions del món.
Tots excepte un. Casa Burés li ofereix la possibilitat de viure en un dels edificis
modernistes més impressionants i més ben conservats del món. Una oportunitat
realment única.
Passa molt escasses vegades que els elements més únics i exclusius es combinin per
produir una cosa tan summament singular. Ofereix 26 exclusius apartaments
reformats, entre ells lofts, àtics i apartaments amb una infinitat de serveis de luxe
cobejats i zones comunitàries exclusives; mai hi ha hagut una oportunitat com
aquesta a Barcelona, i mai tornarà a existir una ocasió similar.

lucasfox.cat/go/casa-bures
Piscina, Piscina coberta, Jacuzzi, Spa,
Gimnàs, Servei de consergeria, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Sostres alts, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Calefacció, Obra nova,
Traster, Vistes

Últimes propietats disponibles en aquesta
promoció d'obra nova

UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus

Estat

Planta

Distribució

Dimensions

Pis

Venut/uda

Planta 2

2 Dormitoris 2 Cambres de bany

127m²

Pis

Venut/uda

Planta 3

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

166m², Terrassa 7m²

Pis

Venut/uda

Planta 4

2 Dormitoris 2 Cambres de bany

127m²

3.80%

Pis

Venut/uda

Planta 4

3 Dormitoris 3 Cambres de bany

229m², Terrassa 19m²

4.52%

Àtic

2.750.000 €

Planta 5

2 Dormitoris 2 Cambres de bany

221m², Terrassa 4m²

3.05%
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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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