REF. CASA-BURES

Preços desde 2.750.000 € Rehabilitation - Últimas unidades

Casa Bures Apartmentos, Eixample Right, Barcelona
Nova construção de Apartmentos à venda in Eixample Right, Barcelona com preços apartir de 2,750,000 € e rentabilidade de 3%, 1
Apartmentos disponíveis

1

2.0

221m²

3,05%

Unidades disponíveis

Quartos

Dimensões desde

Rentabilidade até

ÚLTIMAS UNIDADES

Contacte-nos sobre esta propriedade
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.pt

Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spain
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DESCRIÇÃO

Apartmentos à venda in Eixample Right, Barcelona com
preços apartir de 2,750,000 € e rentabilidade de 3%
Uma obra-prima modernista com novas propriedades para venda no centro de
Barcelona.
Barcelona foi pioneira do movimento modernista no final do século XIX e é conhecida
e admirada em todo o mundo por sua arquitetura modernista. Com o passar do
tempo, a maioria dos edifícios emblemáticos do Eixample tornaram-se museus
mundialmente famosos, hotéis exclusivos e a sede de algumas das principais
organizações do mundo.
Todos, exceto um. A Casa Burés oferece-lhe a possibilidade de viver num dos
edifícios modernistas mais impressionantes e melhor preservados do mundo. Uma
oportunidade verdadeiramente única.
Acontece muito raramente que os elementos mais exclusivos e exclusivos se
combinam para produzir algo tão único. Dispõe de 26 apartamentos exclusivos
reformados, incluindo lofts, penthouses e apartamentos com uma série de serviços
de luxo cobiçados e áreas exclusivas da comunidade; Nunca houve uma
oportunidade como esta em Barcelona e nunca mais será novamente.

lucasfox.pt/go/casa-bures
Piscina coberta, Piscina, Spa, Jacuzzi,
Serviço de porteria, Ginásio, Elevador,
Tectos altos, Luz natural,
Características da época,
Terraço comunitário, Vistas,
Perto de transporte público , Obra nova,
Despensa, Ar condicionado, Aquecimento

Últimas propriedades disponíveis nesta
promoção de obra nova

UNIDADES NESTA PROMOÇÃO

Categoria

Estado

Andar

Distribuição

Tamanho

Apartmento

Vendido

Andar 2

2 Quartos 2 wc

127m²

Apartmento

Vendido

Andar 3

3 Quartos 2 wc

166m², Terraço 7m²

Apartmento

Vendido

Andar 4

2 Quartos 2 wc

127m²

3.80%

Apartmento

Vendido

Andar 4

3 Quartos 3 wc

229m², Terraço 19m²

4.52%

Penthouse

2.750.000 €

Andar 5

2 Quartos 2 wc

221m², Terraço 4m²

3.05%
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+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.pt

Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spain
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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