
VERKOCHT

REF. BCN20736

3.000.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer Penthouse met 100m² terras te koop in Turó Park,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08021

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

320m²
Plattegrond  

100m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Volledig gerenoveerd penthouse met uitzicht op Turo
Park. Dit appartement biedt 320 m², 6 slaapkamers,
verdeeld over twee verdiepingen. Vanaf de 4 terrassen
hebben we een uniek uitzicht op het park, de stad
Barcelona en ook de zee.

Dit fantastische penthouse met 6 slaapkamers ligt in de wijk Zona Alta van Barcelona
in de meest exclusieve buurt. Het ligt in Turo Park, dicht bij toegangspunten zoals Via
Augusta en Ronda General Mitre met gemakkelijke toegang tot het stadscentrum en
internationale scholen.

Dit indrukwekkende pand maakt deel uit van een klassiek gebouw en beschikt over 4
terrassen, is verdeeld over 2 verdiepingen, ligt op het zuiden en heeft een
conciërgeservice.

Het pand is enkele maanden geleden volledig gerenoveerd. Het biedt 320 m² en 100
m² terrassen.

Vanaf het grote terras hebben we uitzicht op Turo Park. Vanaf het grote achterterras
hebben we een uniek uitzicht op de stad en kunnen we ook de zee, het Hotel W en
vele andere beroemde bezienswaardigheden van Barcelona zien.

Bij het betreden van het appartement worden we uitgenodigd in een ruime hal die
leidt naar de belangrijkste woonkamer vlak voor een eerste terras met uitzicht op
Turo Park. Dan vinden we een aparte ruime moderne keuken. Op dezelfde verdieping
hebben we ook een gastentoilet, de master suite (met een kleedkamer en een klein
terras) en nog een complete badkamer die de twee andere slaapkamers delen.

Als we naar boven gaan, vinden we nog een grote kamer die een tweede woonkamer
of een extra slaapkamer kan zijn. Deze kamer leidt rechtstreeks naar een groot terras
met uitzicht op het park. Aan de andere kant vinden we nog 2 suites en een groot
terras met uitzicht op de stad en de zee.

Het pand is klaar om in te trekken omdat het in uitstekende staat wordt
gepresenteerd, omdat het net is gerenoveerd met een afwerking van zeer hoge
kwaliteit.

lucasfox.co.nl/go/bcn20736

Zeezicht, Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Balkon, Airconditioning
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Dit fantastische penthouse zou ideaal zijn voor een gezin of zelfs iedereen die op
zoek is naar een uniek pand in de meest prestigieuze wijk van Barcelona.

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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	Volledig gerenoveerd penthouse met uitzicht op Turo Park. Dit appartement biedt 320 m², 6 slaapkamers, verdeeld over twee verdiepingen. Vanaf de 4 terrassen hebben we een uniek uitzicht op het park, de stad Barcelona en ook de zee.

