
LAATSTE EENHEDEN

REF. CASA-BURES

Prijs vanaf 2.750.000 € Rehabilitation - Laatste eenheden
Casa Burés, Barcelona
Luxueuze appartementen in Casa Burés, een modernistisch meesterwerk in Barcelona’s Eixample district.

2
Units available  

2 & 3
Slaapkamers  

221m²
Sizes from  

4,52%
Rental yield up to

+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
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https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een unieke residentiële ontwikkeling met meer dan 100
jaar geschiedenis. Casa Burés, Barcelona.

Een modernistisch meesterwerk met gloednieuwe woningen, te koop in het hartje
van Barcelona.

Barcelona was de pionier van de modernistische beweging in de late 19e eeuw en is
beroemd en bewonderd over de hele wereld voor zijn modernistische architectuur.
De meest iconische gebouwen van de stad in de wijk Eixample zijn omgebouwd tot
musea's van wereldklasse, exclusieve hotels of hoofdkantoren van een aantal van 's
werelds toonaangevende organisaties.

Alle gebouwen, behalve één: Casa Burés biedt u de mogelijkheid om te wonen in één
van 's werelds meest indrukwekkende en best bewaarde modernistische gebouwen.
Een once in a lifetime kans!

Alleen hier en nu!

Slechts zelden komen de meest unieke en exclusieve elementen samen om zo iets
unieks te maken. Het project biedt 26 prachtig gerenoveerde appartementen
bestaande uit: lofts, penthouses en appartementen met een breed scala aan high-
end diensten en luxe gemeenschappelijke ruimtes aan. Deze unieke kans heeft zich
nog niet zelden voorgedaan en zal in de toekomst ook niet veel meer voorvallen. 

lucasfox.co.nl/go/casa-bures

Zwembad, Binnenzwembad, Spa, Jacuzzi,
Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Hoge plafonds, Gemeenschappelijk terras,
Verwarming, Uitzicht, Nieuwbouw,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging,
Airconditioning
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UNITS IN DIT BOUWPROJECT

Type Status Vloer Distribution Woonoppervlakte Rental yield

Appartement Verkocht Vloer 2 2 Slaapkamers 2 Badkamers 127m²

Appartement Verkocht Vloer 3 3 Slaapkamers 2 Badkamers 166m², Terras 7m²

Appartement Verkocht Vloer 4 2 Slaapkamers 2 Badkamers 127m² 3.80%

Appartement 3.050.000 € Vloer 4 3 Slaapkamers 3 Badkamers 229m², Terras 19m² 4.52%

Penthouse 2.750.000 € Vloer 5 2 Slaapkamers 2 Badkamers 221m², Terras 4m² 3.05%
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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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