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€2,750,000 Penthouse - Te koop

Prachtige penthouse te koop in de prachtige modernistische woning in Burés, in
de wijk Eixample
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » Eixample Rechts » 08010
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Contact ons over deze woning
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Een zeldzame kans om een exclusieve penthouse te
verwerven in een modernistisch gebouw met prachtige
gemeenschappelijke ruimtes en een zwembad.
Dit prachtige penthouse appartement dat de nieuwe Casa Burés bekroont, bevindt
zich in een gebied dat ooit gewijd was aan service en opslag en is getransformeerd in
een minimalistische, eigentijdse woonruimte.
Het nieuwe architectonische ontwerp behoudt de meest iconische elementen, zoals
de balustrades en schuine plafonds, terwijl nieuwe functies worden toegevoegd,
zoals dakramen die natuurlijk zonlicht brengen en een originele touch geven aan de
ruimte.
Het zeer eigentijdse interieurontwerp met witte tinten en zachte lijnen geïnspireerd
op de natuur, stelt bewoners in staat om comfortabel te genieten van de zon en het
typische uitzicht over de daken van de wijk Eixample van Barcelona.
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lucasfox.co.nl/go/bcn1976
Binnenzwembad, Zwembad, Jacuzzi, Spa,
Conciërge service, Gym, Lift, Hoge plafonds,
Monumentale details, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, ,
Airconditioning, Berging,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Nieuwbouw, Thuis bioscoop, Uitzicht,
Verwarming
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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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