
RESERVADO

REF. BCN21004

1.090.000 € Àtic - En venda - Reservado
Àtic de 2 dormitoris amb 72m² terrassa en venda a Turó Park, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Turó Park »  08021

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

123m²
Plànol  

72m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Àtic de 2 dormitoris, un d&#39;ells un dormitori suite amb
una terrassa increïble al Turó Park.

Àtic espaiós amb un gran distribuïdor que dóna accés a un gran jardí d'hivern amb
vista a una àmplia terrassa que disposa de zona de barbacoa i zona chill-out. Contigu
a la sala, es presenta un gran dormitori suite amb el seu propi bany obert i vistes a la
terrassa exterior.

La gran terrassa exterior està decorada amb grans testos de plantes i sòl de teca.

La cuina és àmplia i està vidre, amb sortida a la seva pròpia terrassa, molt àmplia,
per poder gaudir d'una gran vetllada. A la banda de la cuina, hi ha un bany complet
utilitzat com bany de cortesia i que dóna a servei a dormitori doble i a la sala.

L'àtic es caracteritza per disposar de molta llum i vistes panoràmiques.

És una peça molt exclusiva en un barri molt demandat.

Cal destacar que l'ascensor no arriba fins a l'àtic i que aquest està escripturat per
menys m² dels que realment posseeix. D'altra banda, està elevat davant de notari
l'obra que es va dur a terme, de manera que en aquest cas, es compren els m²
habitables.

lucasfox.cat/go/bcn21004

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Parquet, Llum natural, Vistes, Renovat,
Muntacàrregues, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Calefacció, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

REF. BCN21004

1.090.000 € Àtic - En venda - Reservado
Àtic de 2 dormitoris amb 72m² terrassa en venda a Turó Park, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Turó Park »  08021

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

123m²
Plànol  

72m²
Terrassa

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/bcn21004
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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