
VERKOCHT

REF. BCN1948

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer Appartement met 68m² terras te koop in Eixample
Rechts
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Eixample Rechts »  08010

2
Slaapkamers  

3
Badkamers  

300m²
Plattegrond  

68m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Loft te koop in een werkelijk unieke residentiële
ontwikkeling met meer dan honderd jaar geschiedenis en
uitstekende gemeenschappelijke faciliteiten, waaronder 2
zwembaden. Een once in a lifetime gelegenheid.

De begane grond, die bruiste van activiteit toen het meer dan honderd jaar geleden
de kantoren van het textielbedrijf Burés huisvestte, is opgedeeld in 3 spectaculaire
lofts; deze bepaalde meet 300 m².

Heldere, open ruimtes met grote smeedijzeren zuilen en een glazen galerij zijn
slechts enkele van de oogverblindende architecturale kenmerken van dit
sensationele pand. Er zijn 2 slaapkamers en 3 badkamers plus de gebruikelijke woon-
, eet- en keukenruimtes. Verder biedt een terras van 68 m² een fantastische plek om
te genieten van het zonnige klimaat van Barcelona.

De nieuwe eigenaar van deze woning kan genieten van toegang tot de uitstekende
gemeenschappelijke faciliteiten zoals het binnenzwembad, de fitnessruimte, de
thuisbioscoop, de wijnkelder, de werkruimte, evenals een professionele keuken en
eetkamer op de benedenverdieping en een bovenste terras met een buitenzwembad.
Ongeëvenaarde kwaliteit van leven gegarandeerd.

lucasfox.co.nl/go/bcn1948

Zwembad, Binnenzwembad, Spa, Jacuzzi,
Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Hoge plafonds, Gemeenschappelijk terras,
Verwarming, Uitzicht, Thuis bioscoop,
Nieuwbouw, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging,
Airconditioning, 
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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