
VENUT/UDA

REF. BCN16790

€2,900,000 Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris amb 73m² de jardí en venda
a Turó Park
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Turó Park »  08017
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5
Cambres de bany  
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73m²
Jardí
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DESCRIPCIÓ

Tranquil·la i lluminosa casa adossada reformada amb 7
dormitoris, 5 banys, jardí i piscina.

Aquesta impressionant casa adossada de 565 m² prop del Turó Park és una
residència excepcional a Barcelona distribuïda en 7 plantes connectades per un
ascensor.

Acabats d'alta qualitat, domòtica i alta seguretat es combinen per crear una
meravellosa habitatge familiar, realçada per terrasses en 3 plantes, un preciós jardí
privat de 75 m², un gimnàs i una piscina interior molt elegant.

Totes les estades gaudeixen de molta llum natural. Els tons blancs, els terres de fusta
i les escales donen a tota la casa una sensació de calidesa i confort, i l'aire
condicionat garanteix la seva màxima comoditat durant tot l'any.

El saló principal és diàfan i de doble alçada en un dels seus extrems, amb una sala
d'estar i una biblioteca amb llar de foc i sortida al jardí, amb zona de gespa i un espai
tarimado amb sofàs. En aquest nivell també hi ha una tranquil·la i assolellada oficina
i un lavabo.

El menjador superior té una galeria amb balustrades de vidre per reforçar la sensació
d'obertura i connectar el menjador amb la sala i el jardí de sota. També té la seva
pròpia terrassa. Aquesta planta compta amb una cuina gran, elegant i minimalista,
amb zones d'esmorzar i de menjador per a la família.

El dormitori principal es troba a la segona planta i disposa d'una terrassa, dos grans
vestidors, i un impressionant bany amb banyera i dutxa. També té el seu propi saló
amb llar de foc.

Els dos nivells superiors tenen una gran personalitat. La quarta planta té dos
dormitoris generosos, un bany compartit, un meravellós saló i una terrassa. La casa
la completa una preciosa golfes inundada de llum natural.

Al semisoterrani hi ha la piscina i el gimnàs, una gran sala, un bany i una zona de
servei. A la planta inferior hi ha un garatge per a 4 cotxes, un traster i una sala de
màquines.

lucasfox.cat/go/bcn16790

Piscina, Ascensor, Llum natural, Parquet,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Vestidor
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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