
SÅLD

REF. BCN15653

2 300 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 312m² terrass till salu i Eixample Vänster
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08036

4
Sovrum  

3
Badrum  

245m²
Planlösning  

312m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fantastisk modernistisk lägenhet i det prestigefyllda
gyllene torget i Barcelonas Eixample.

Detta är en privat del av Barcelonas historia i hjärtat av staden, en stor bostadsyta
som erbjuder alla moderna lyx, men behåller sitt modernistiska arv och glamour.

Beläget i en landmärkebyggnad i det prestigefyllda Eixample-området som går
tillbaka till 1900-talets skift, är denna vackra fastighet kännetecknande för en tid då
arkitekturen handlade om kreativitet och skådespel. Modernistiska detaljer finns i
överflöd, inklusive invecklade smidesjärns balkonger, högt i tak, mosaikgolv och
fantastisk stenverk och glasmålning.

Den senaste renoveringen innehåller alla dessa historiska detaljer sömlöst i ett
bostadsutrymme som erbjuder komfort och stil från 21st century. De fantastiska
gemensamma utrymmena med spektakulär trappa, concierge-station och klassiskt
hissrum utmärker stilen och sofistikeringen som Barcelona är globalt känd för, och
denna känsla av historia fortsätter inuti lägenheten.

Känslan av elegant utrymme förstärks av förhöjda tak och pålägger fönster med full
höjd och dörrar som låter det naturliga ljuset översvämma. Vardagsrummen är stora
och mångsidiga och sovrummen är åtkomliga från den centrala korridoren som leder
till köket, en verkligen spektakulärt rum byggt runt ett innovativt och välkomnande
centralt sittområde.

Köket leder till ett vackert soligt galleri med utsikt över den spektakulära uteplatsen
på 184 m², ett privilegium som åtnjuter Eixample på nedre våningen.

Stora inre utrymmen var en viktig del av den visionära arkitekten Ildefons Cerdàs
urban design ethos och den här lägenheten drar nytta av ett lugnt, generöst
proportionerat uteområde som är perfekt för att kyla eller underhålla.

Det finns också tre underbara balkonger på framsidan av byggnaden, perfekt för att
se världen gå och omfamna sevärdheter och ljud i staden.

lucasfox.se/go/bcn15653

Terrass, Portvakt, Hiss, Högt i tak,
Mosaikgolv, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Nybyggd, Renoverad, Uppvärmning, Utsikt,
Walk-in closet
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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