
VENUT/UDA

REF. BCN18117

1.450.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 5 dormitoris amb 30m² terrassa en venda a Turó Park, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Turó Park »  08021

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

285m²
Plànol  

30m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Fantàstica habitatge amb molta llum natural i una
terrassa assolellada en venda en una elegant finca de
1961 dissenyada per Francesc Mitjans al Turó Park.

Aquest meravellós pis de 5 dormitoris amb terrassa es troba al Turó Park, una de les
zones més exclusives de Barcelona. L'habitatge, dissenyada pel prestigiós arquitecte
Francesc Mitjans, gaudeix d'abundant llum natural gràcies a la seva ubicació en un
pis alt i destaca per l'amplitud i confortabilitat de les seves estades i distribuïdors. La
finca, que data de 1961 i presenta una entrada elegant amb una escala suspesa pels
extrems i un pati de vegetació exuberant a la planta principal, inclou aparcament i
traster. També disposa de conserge i entrada de servei per a major comoditat.

La zona de dia ofereix un gran saló-menjador inundat de llum natural gràcies a la
seva sortida a una àmplia terrassa, el racó perfecte per col·locar una taula i unes
cadires, i menjar a l'aire lliure o aprofitar el clima privilegiat de la ciutat. A
continuació, es presenta un menjador, que disposa d'una lluminosa cuina amb un
espai per menjar i un altre per cuina: una distribució típica del prestigiós arquitecte a
càrrec del disseny d'aquest habitatge. Una zona d'aigües amb vistes a un bonic pati
enjardinat completa aquest espai.

Al costat de la sala, trobem una estada que actualment es destina a despatx, que
proporciona prestigi a dormitori principal, situat just al costat. Aquest dormitori
disposa d'un bany complet exterior. La zona de nit també alberga un altre dormitori
amb bany privat, un dormitori doble a pati d'illa, un bany complet i un altre despatx
que disposa d'abundant llum natural. Amb unes petites modificacions, es podrien
obtenir, en aquesta part del pis, quatre dormitoris amb bany privat.

L'habitatge té terres de fusta i està equipada amb aire condicionat, calefacció i un
sistema d'alarma per garantir el seu confort durant tot l'any.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest fantàstic pis al Turó Park.

lucasfox.cat/go/bcn18117

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Característiques d'època, Parquet,
Sostres alts, Aparcament, Aire condicionat,
Alarma, Armaris encastats, Calefacció,
Exterior, Llar de foc, Muntacàrregues,
Safareig, Traster, 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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