
VERKOCHT

REF. BCN19066

1.450.000 € Appartement - Verkocht
6 Slaapkamer Appartement met 116m² terras te koop in Tres Torres, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Tres Torres »  08017

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

250m²
Plattegrond  

116m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Uitstekend, volledig exterieur gelegen gerenoveerd
appartement met een grote terrastuin in de rustige
omgeving van Tres Torres. Twee parkeerplaatsen en
opslag inbegrepen.

Dit appartement van ongeveer 250 m² bevindt zich in een bakstenen gebouw dat
dateert uit 1972, met een elegante lobby en conciërgeservice, evenals een
onafhankelijke servicetoegang. Het bevindt zich in de elegante wijk Tres Torres, die
zeer goed is aangesloten en dicht bij internationale scholen en alle voorzieningen.

Het appartement is in 2013 gerenoveerd en heeft massief eiken vloeren, gelakte
deuren, gemotoriseerde jaloezieën in de woonkamer, air-conditioning door
splitsingen in sommige kamers, een moderne keuken met Smeg-apparatuur en een
individuele boiler voor geleide verwarming.

Toegang tot het appartement, een grote hal met een ingebouwde kledingkast leidt
naar de formele eetkamer en de ruime woonkamer verdeeld in drie grote ruimtes met
een open haard. Beide ruimtes hebben openslaande deuren naar het 107.51 m² grote
tuinterras op het zuidoosten, waardoor u het hele jaar door kunt genieten van de
rust en stilte van deze aangelegde buitenruimte. Aan de andere kant van de hal zijn
het toilet en de moderne en functionele keuken met een eethoek met een
dienstingang. Naast de keuken is er een serviceruimte met een was- en strijkruimte
met toegang tot een patio van 6,73 m², ideaal om kleding op te hangen. De dienst
slaapkamer met complete badkamer maakt het gebied compleet.

De dag- en nachtzones zijn duidelijk gescheiden. De hal die naar de nacht leidt, heeft
praktisch ingerichte kasten voor het opbergen van linnengoed. Eerst vinden we twee
slaapkamers die een badkamer delen: een grote eenpersoonsslaapkamer en een
tweepersoonskamer op het noordoosten met inbouwkasten. Vervolgens is de grote
slaapkamer met inbouwkasten, complete badkamer en toegang tot een terras van
8,82 m². Ten slotte is er een tweepersoons slaapkamer met ingebouwde kasten en
toegang tot hetzelfde terras, deze slaapkamer deelt een complete badkamer met een
grote slaapkamer, ook met kledingkasten.

lucasfox.co.nl/go/bcn19066

Tuin, Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Service lift, Open haard, Inbouwkasten,
Exterior, Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Balkon, Airconditioning
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Het appartement wordt voltooid door twee parkeerplaatsen en een berging, evenals
een gemeenschappelijke ruimte voor fietsen. Een uitstekende gelegenheid voor
gezinnen die een ruim, functioneel en comfortabel appartement met een zeer
aangename buitenruimte willen. Neem contact met ons op voor meer informatie of
om een bezoek te regelen.

Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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