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6.000.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Turó Park, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Turó Park »  

4
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600m²
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Turó Park,
Barcelona amb preus des de 6,000,000 €

Presentem un dels últims apartaments de planta completa que queden disponibles
dins d'aquest desenvolupament residencial, ara aclamat internacionalment. Situat a
la 5a planta i amb una superfície de 600 m², l'apartament s'ofereix en condicions de
carcassa i nucli, cosa que permet al propietari crear el seu propi interior a mida. Hi ha
un equip intern disponible per realitzar l'equipament, o el propietari pot triar el seu
propi dissenyador d'interiors preferit.

Aquest edifici emblemàtic patrimoni nacional, va ser dissenyat per Marc Saugey l'any
1969 per a ús d'oficina. Va ser convertit en residencial per l'arquitecte brasiler Marcio
Kogan l'any 2017. Amb un conjunt de només 8 apartaments de planta completa, els
residents es beneficien d'un nivell d'exclusivitat, privacitat, seguretat, serveis i
comoditats sense igual a Espanya.

La forma el·líptica de l'edifici, combinada amb finestres de terra a sostre, ofereix a
cada apartament unes vistes espectaculars de 360 graus de la ciutat i la llum del sol
mediterrani a tot arreu.

Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més detalls.

lucasfox.cat/go/bcn19082

Piscina coberta , Spa, Jacuzzi,
Servei de consergeria , Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat,
Saló de bellesa , Safareig,
S'accepten mascotes , Obra nova,
Muntacàrregues, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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