
VERKOCHT

REF. BCN4753

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
5 Slaapkamer Appartement met 52m² terras te koop in Turó Park, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08021

5
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4
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540m²
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OMSCHRIJVING

Prachtig appartement van 540 m² met terrassen en een
prachtig uitzicht op Turó Park.

Dit spectaculaire appartement van 540 m² ligt aan de exclusieve Avenida Pau Casals
in het Turó-park, een zeer bevoorrechte wijk in de wijk Zona Alta in Barcelona.

Deze elegante accommodatie in klassieke stijl biedt een zeer royale oppervlakte die
als volgt is verdeeld. De elegante woonkamer is verdeeld in 3 verschillende ruimtes,
waaronder een eethoek die uitkomt op een van de terrassen en toegang biedt tot de
keuken, de woonkamer met toegang tot het tweede terras op het zuiden met direct
uitzicht op het park, en het aangename bibliotheekgebied dat momenteel wordt
gebruikt als een studie. Overdag vinden we ook een gastentoilet, een comfortabele
woonkeuken met veel opbergruimte en een serviceslaapkamer en badkamer.

De grote slaapkamers zijn voorzien van een grote master-suite met een prachtig
uitzicht op het park, een eigen badkamer en 2 kleedkamers, een tweepersoonssuite
en 2 slaapkamers met een gedeelde badkamer. Verder beschikt het appartement
over een parkeerplaats in hetzelfde gebouw, 3 opslagruimtes en een conciërgedienst
en 24-uurssurveillance.

Een elegant huis met een prachtig terras en een overvloed aan ruimte voor een
comfortabel gezinsleven naast het prestigieuze Turó Park.

lucasfox.co.nl/go/bcn4753

Terras, Conciërge service, Lift,
Parkeerplaats, Verwarming, Service lift,
Open haard, Inloopkast, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Beveiliging,
Berging, 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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