
REF. BCN6621

2.650.000 € Appartement - Te koop
7 Slaapkamer Appartement met 17m² terras te koop in Turó Park, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08021

7
Slaapkamers  

4
Badkamers  

430m²
Plattegrond  

17m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Zeer ruim appartement met 7 slaapkamers en een terras
om te kopen en te renoveren, gelegen aan een van de
meest exclusieve straten aan de voorkant van Turó Park
met een prachtig uitzicht en een parkeerplaats
inbegrepen.

Dit hoekobject van 430 m² met vrij uitzicht op het Turó-park geniet een bevoorrechte
locatie op de tweede verdieping van een klassiek gebouw met een lift en
conciërgeservice, omringd door exclusieve boetieks en diensten.

Het appartement is volledig gerenoveerd en biedt veel potentieel dankzij de ruime
kamers en de hoeveelheid natuurlijk licht die het ontvangt.

De huidige lay-out biedt een hal die ons leidt naar een indrukwekkende woonkamer -
eetkamer, met 2 duidelijk afgebakende gebieden, een open haard en toegang tot het
aantrekkelijke terras op het zuiden van 17 m² met uitzicht op het park. Naast de
woonkamer zijn 2 slaapkamers, een met een mooi uitzicht op het park en de kleinere
die wordt gebruikt als een studie.

De dienstingang neemt ons mee naar de ruime keuken die is verbonden met de
bijkeuken, de dienstbadkamer, de buitengalerij en nog 2 slaapkamers. In de
nachtelijke omgeving vinden we een slaapkamer suite en 2 slaapkamers die een
badkamer delen.

Compleet met een berging en parkeerplaats, deze woning is ideaal voor gezinnen en
mensen die willen wonen in een woonwijk van Barcelona met de rust en de stilte van
het park en gemakkelijke toegang tot exclusieve winkels en restaurants.

lucasfox.co.nl/go/bcn6621

Terras, Conciërge service, Lift,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Verwarming,
Renovatie object, Open haard,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer
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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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