
REF. BCN5200

2 850 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 10 Sovrum med 32m² terrass till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08007

10
Sovrum  

5
Badrum  

453m²
Planlösning  

32m²
Terrass

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Sällsynt möjlighet att förvärva en av Barcelonas
premiumfastigheter, en oöverträffad modernista pärla på
Plaça Catalunya.

Denna otroliga hörnfastighet upptar hela huvudvåningen i en vacker
modernistabyggnad från 1892 på ett avundsvärt läge på Plaça Catalunya, en av
Europas mest prestigefyllda adresser.

Fastigheten har en total bebyggd yta på 453 m² inklusive 65,69 m² loft, även om den
registreras som 370,59 m². Dessutom finns det olika balkonger och en uteplats. Det
inre utrymmet är för närvarande uppdelat i 10 imponerande rum, ett köksrum, 2
badrum och 3 gästtoaletter; alla anslutna av två breda korridorer. Dessutom finns det
en spektakulär glaserad "Tribuna" med utsikt över Plaça Catalunya samt ett
galleriområde som vetter inåt.

Slottet, som ursprungligen var hem för Barcelonas borgmästare på 1800-talet,
återställdes till sin forna glans 1995. Det finns oändliga tidsfunktioner i varje rum
inklusive höga takhöjder, fantastiska marquetgolv och originalglasmålningar.

Fördelningen av fastigheten innebär att den också skulle passa bra till ett kombinerat
arbets- / bostadsutrymme, företagets huvudkontor eller ett konsulat.

Lucas Fox skulle gärna ordna visningar för kvalificerade köpare.

lucasfox.se/go/bcn5200

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Marmorgolv,
Högt i tak, , Walk-in closet , Uppvärmning,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, Exteriör,
Bibliotek
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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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