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Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Höger »  08010
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ÖVERBLICK

2-rumslägenhet med ursprungliga detaljer och
lyxtjänster, till salu i Barcelonas Golden Square.

Vackert renoverad 2-rumslägenhet belägen på Barcelonas Golden Square, nära den
prestigefyllda shoppingboulevarden Passeig de Gracia, den vackra Ciutadella-parken
och stadens super yacht marina, ligger centralt i både historisk och kulturell
betydelse.

Byggnaden 1895 visar byggnaden unik arkitektur som kompletteras av utsökta,
nyrenoverade interiörer. Inom lägenheten har ursprungliga funktioner som de välvda
taken återställts medan moderna element introducerades för att skapa en perfekt
balans mellan gammalt och nytt. Dessutom sträcker sig de exceptionella
gemensamma områdena från ett spa och gym till en hälsosam medelhavsrestaurang
på bottenvåningen.

Denna lägenhet har 115m² och erbjuder ett rymligt vardagsrum med en modern,
öppen planlösning med kök. Det finns 2 generöst stora dubbelrum, alla med eget
badrum, plus gästtoalett och nytta.

Invånarna kan dra nytta av ett exceptionellt utbud av lyxtjänster som inkluderar en
chaufför, 24-timmars flerspråkig concierge och säkerhet, cykellån, massagehytter och
en virtuell butler som svarar på dina sms-förfrågningar inom några minuter.

Ett tillfälle som inte missade mig i staden Barcelona. Kontakta oss för mer
information.

lucasfox.se/go/bcn14696

Inomhuspool, Spa, Portvakt, Gym, Hiss,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utsikt,
Uppvärmning, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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