
VERHUURD

REF. BCNR21024

29.000 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer Appartement te huur in Turó Park, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08036
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OMSCHRIJVING

Exclusief appartement van 600 m² met ongelooflijk
uitzicht op Francesc Macià en afwerking van de beste
kwaliteit.

Dit majestueuze appartement kijkt uit over de exclusieve wijk Parc de Turó, heeft een
ongelooflijk uitzicht op Plaça de Francesc Macià en biedt kwaliteitsniveaus die nog
nooit eerder in Barcelona zijn gezien en die zelden over de hele wereld worden
gevonden.

Het project brengt de ambitieuze 360º-visie van architect Marzio Kogan tot leven, die
dit iconische Bauhaus-gebouw nam en een bevoorrechte gemeenschap van
appartementen creëerde die elk een hele verdieping beslaan en zijn afgewerkt
volgens werkelijk compromisloze normen.

Dit appartement op de derde verdieping bevat ook meubels die naadloos zijn
ingepast in het ontwerp van de architect, die de unieke ovale verdeling heeft gebruikt
om de elegante woonruimtes te optimaliseren en de visuele impact van de
ongelooflijke uitzichten door de ramen van vloer tot plafond te omarmen.

De vegen, ononderbroken oriëntatie van de buitenkant overspoelt het appartement
ook met natuurlijk licht, en de weergaloze kwaliteit van materialen bevordert een
sfeer van kalmte en sereniteit die het perfecte tegengif is voor de bruisende stad
buiten.

De grote woonruimtes zijn afgebakend in verschillende zones voor elke stemming, of
het nu gaat om lezen, dineren, entertainen, ontspannen of de nieuwste kaskraker
vertonen.

Het nachtgedeelte zet het thema van ultraprime wonen voort. De master suite heeft
een grote kleedkamer en een volledig marmeren badkamer, terwijl nog twee dubbele
suites een eigen badkamer hebben en een weelderige kleedkamer en studeerruimte
delen.

De open keuken weerspiegelt de fascinerende ontwerpelementen die een beroep
doen op koele industriële lijnen, warme houten muren en natuurlijke structuren en
tonen. In feite volgt het ontwerp van het appartement drie stalen, houten en
marmeren bijlen, en inderdaad, elk stuk marmer werd door de architect persoonlijk
geselecteerd in de steengroeve en is als een individueel kunstwerk.

lucasfox.co.nl/go/bcnr21024

Zwembad, Verwarmd zwembad ,
Binnenzwembad, Spa, Jacuzzi, Prive garage,
Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Airconditioning
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Alleen de beste apparaten en materialen zijn gebruikt in deze gezellige open keuken
met groot eiland dat luxe toevoegt. Deze prachtige ruimte verbindt met een kantoor
/ eetkamer en dienst slaapkamer en badkamer.

Uiteraard beschikt het appartement over de nieuwste technologie, waaronder
huisautomatisering, communicatie, radiale dakverwarming, airconditioning in de
kamer en het meest geavanceerde alarm- en kaarttoegangssysteem.

De totale toewijding aan luxe gaat door via de gemeenschappelijke ruimtes die
worden gedeeld door deze zeer kleine en bevoorrechte groep bewoners.
Spectaculaire faciliteiten omvatten de spa en ontspanningsruimte met sauna's, groot
verwarmd zwembad, jacuzzi, aangepaste kleedkamers en een fitnessruimte. Er is ook
een prachtige wijnkelder en een proeflokaal, evenals een conciërgeservice.

Parkeren in de garage is eenvoudig voor familie en gasten dankzij 6 privéruimtes voor
auto's en 3 voor motorfietsen. Er is ook een zeer grote berging.

REF. BCNR21024

29.000 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer Appartement te huur in Turó Park, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08036

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

627m²
Plattegrond

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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