
VERKOCHT

REF. BCN20743

1.325.000 € Appartement - Verkocht
4 Slaapkamer Appartement met 23m² terras te koop in Tres Torres, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Tres Torres »  08017

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

240m²
Plattegrond  

23m²
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 appartement met grote woonruimtes,
hoogwaardige materialen en veel licht te koop in Tres
Torres, Barcelona. 2 parkeerplaatsen in het gebouw
inbegrepen in de prijs. Zeer dicht bij commerciële, sport-
en recreatiegebieden.

Appartement van 240 m² in een gebouw uit 1996 met gevels met uitzicht op 2 straten.
Het gebouw heeft een elegante entree, zonder conciërgeservice, met een lift. Het is
gelegen in de woonwijk Tres Torres, die zeer goed verbonden is met de rest van de
stad met het openbaar vervoer en dicht bij alle voorzieningen.

Het appartement heeft een uitstekende indeling en hoogwaardige afwerkingen zoals
Climalit-ramen voor thermische en akoestische isolatie, houten deuren,
gemotoriseerde zonwering en marmeren vloeren. Het is ook uitgerust met
automatische irrigatie op het terras en een centraal stofzuigsysteem. Er is een
individuele boiler voor radiatoren en een warmwaterboiler plus geleide
airconditioning en een split in de keuken.

We hebben toegang tot het appartement via een grote hal met een kast. Dit maakt
plaats voor de ruime woonkamer, zeer zonnig dankzij de zuidoostelijke oriëntatie,
met toegang tot het terras omgeven door boomtoppen. De woonkamer is verdeeld in
2 gebieden: een woonkamer met 2 banken en fauteuils en aan de andere kant een
grote eettafel. Vanuit beide ruimtes heeft u toegang tot het terras, met lommerrijke
uitzichten en veel privacy.

Vervolgens vinden we de grote keuken met eet- en tv-ruimtes, deze ruimte heeft een
groot potentieel. De keuken komt uit in de galerij met bijkeuken, van waaruit het
terras wordt betreden. De centrale stofzuiger bevindt zich hier. Dit gedeelte van het
huis biedt ook een complete badkamer met douche en een strijkkamer met op maat
gemaakte kasten, die kunnen worden gebruikt als een dienst slaapkamer.

lucasfox.co.nl/go/bcn20743

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras, Verwarming,
Rolstoeltoegankelijk, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Centraal stofzuigsysteem, Bijkeuken,
Berging, Alarm, Airconditioning
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Het nachtgedeelte bestaat uit 2 afzonderlijke gebieden, met naar buiten gerichte
slaapkamers en een oriëntatie op het noordwesten. Het eerste gedeelte heeft 2
tweepersoonsslaapkamers met en-suite badkamers, een met ingebouwde
kledingkast. De badkamers zijn voorzien van een ligbad. Het andere gedeelte bestaat
uit een derde slaapkamer naast de hoofdslaapkamer, die momenteel als kantoor
wordt gebruikt. Tot slot vinden we de grote slaapkamer met kastruimte en een
badkamer met dubbele wastafel, douche en bubbelbad. Dit gebied wordt
gecompleteerd door een extra kleedkamer en een schoenenkast.

Twee grote parkeerplaatsen zijn inbegrepen in de prijs en 2 extra parkeerplaatsen en
een berging zijn apart te koop.

Een uitstekende gelegenheid voor gezinnen die op een prachtige locatie in Barcelona
willen verblijven. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een
bezichtiging te regelen.
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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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