
VERKOCHT

REF. BCN4399

3.300.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer Appartement met 22m² terras te koop in Turó Park,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08021

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

453m²
Plattegrond  

22m²
Terras

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

Uitstekend luxe onroerend goed te koop in Turo Park,
nieuw ontworpen en gerenoveerd door een prestigieuze
binnenhuisarchitect.

Op de eerste verdieping van een gebouw direct tegenover Turo Park vinden we dit
substantiële pand onlangs gerenoveerd en klaar voor verkoop. Het indrukwekkende
pand heeft een oppervlakte van ongeveer 453 m² en beschikt over een prachtig
terras van 22 m² en een fantastisch uitzicht op het Turopark.

De gerenommeerde interieurontwerper Cristina Rodriguez heeft het onberispelijke
interieur van dit indrukwekkende pand gecreëerd met behulp van ongerepte,
hoogwaardige witte afwerkingen met zwarte accenten, zoals raamkozijnen,
badkamerkranen en badkuip, die allemaal prachtig contrasteren met de weelderige
tropische groene bladeren van de planten op het terras en het groen van het park
erachter.

De woon- en slaapgedeelten zijn duidelijk verdeeld. In de woonkamer vinden we een
grote eetkamer en een woonkamer die naadloos aansluit op het terras door
schuifdeuren die zich volledig in de muur terugtrekken. Er is een tweede, meer
privéwoonruimte en een unieke designkeuken met zowel industriële als
ambachtelijke elementen. Er is een aparte wasruimte met een wasmachine en
droger, evenals een gastensuite en een toilet. Een klein bijgebouw met een eigen
slaapkamer, badkamer en woonkamer biedt de ideale accommodatie voor gasten of
personeel.

In de nachtelijke omgeving vinden we 5 slaapkamers, allemaal met een eigen
badkamer en kleedkamers. Een van deze is de master suite die geniet van bijzonder
bevoorrechte uitzicht op Turo Park door middel van ramen van vloer tot plafond.

De accommodatie heeft 2 parkeerplaatsen en een berging in hetzelfde gebouw. Er is
ook een conciërgeservice in het gebouw die gemak en veiligheid biedt.

Een werkelijk schitterend, eersteklas pand met een prachtig, minimalistisch interieur
van een wereldberoemde interieurontwerper.

lucasfox.co.nl/go/bcn4399

Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Centraal stofzuigsysteem, Bijkeuken,
Berging, Balkon, Airconditioning, 
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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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