
Store Kongensgade 75B, 1264 København K

Kontant: 4.000.000 Ejerudgift pr. md.: 1.256 Byggeår: 1850 Fredet

Nu udbydes Københavns største 1 værelset lejlighed. Frederiks Kirke, eller “Marmorkirken”, som den kaldes i dagligtale, er en kirke med en særpræget historie. Under Frederik den femte og arkitekten Nicolai Eigtved tog en stor
og fornem byplanlægning form. Sct. Annæ Plads, Bredgade, Amaliegade og Frederiksgade udbyggedes til det nuværende udseende og fremstod som det såre elegante kvarter: Frederiksstaden med Amalienborg. Selve kuplen
som på helt enestående vis udgør denne fantastiske et værelset lejlighed og med sine næsten 60 meter indvendige loftshøjde, så der er rig med plads til at lade champagne propperne springe. Køber må på beregne en del
ekstra til varmeudgift, til gengæld kan man have det største og flotteste juletræ stående.

Siesbye Kapsch udbyder nu Københavns største 1 værelses lejlighed. Frederikskirken, eller “Marmorkirken” som den kaldes i daglig tale, er en kirke med en særpræget historie. Under Frederik den femtes storhedstid, 

under ledelse af arkitekten Nicolai Eigtved, tog en stor og fornem byplanlægning form. Sct. Annæ Plads, Bredgade, Amaliegade og Frederiksgade udbyggedes til dets nuværende udseende, som vi i dag kender som 

Frederiksstaden. Selve kuplen, som udgør denne fantastiske et værelset lejlighed med sine næsten 60 meter indvendige loftshøjde, er helt igennem enestående, her er der især rig mulighed for at lade champagneprop-

perne springe og de store tanker kan få frit spil. Køber må dog beregne en del ekstra udgifter til varmeforbruget, til gengæld kan man prale med at have det højeste og flotteste juletræ stående. Kirkeklokkerne ringer kl. 

08:00 hver morgen, så med denne liebhaverlejlighed behøver du ikke investere i et vækkeur. Ligesom den kommende Metro ligger tæt på og gør hverdagen nem og bekvem. 

Byggeår: 1894 FredetKontant: Pris ved henvendelse Værelser: 1

Marmorkirken

Åbent hus 1. april

Byens største 1 vær. til salg


