REF. BCN21435

1.495.000 € Appartement - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer appartement met 12m² terras te koop in Turó Park,
Barcelona
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » Turó Park » 08021
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OMSCHRIJVING

Geweldige kans om een groot appartement van 250 m² in
Turó Park te verwerven, met parkeerplaats en berging.
Een grote hal biedt toegang tot een bibliotheek met een open haard en veel
natuurlijk licht met een majestueuze vleugel, en een grote woonkamer met toegang
tot een terras van de ideale grootte om te genieten van een rustige avond. De
eetkamer, grenzend aan de woonkamer, is ruim.
Na de eetkamer vinden we een zeer grote keuken met alle apparatuur, een
gastentoilet, toegang tot de dienstlift en een dienstkamer, nu in gebruik als strijk- en
wasruimte.
De keuken heeft een rustige eethoek, die kan worden afgescheiden dankzij de
schuifdeuren. Dit eetgedeelte leidt naar de hal die toegang geeft tot het
nachtgedeelte.
Ten eerste hebben we een kantoor (voorheen 2 slaapkamers) dat handig geluiddicht
is om piano te spelen. We hebben ook een slaapkamer met een eigen complete
badkamer voor gasten.
In dit gebied is er een complete badkamer die wordt gedeeld door twee zeer ruime
en lichte slaapkamers, beide met inbouwkasten, hoge plafonds en veel natuurlijk
licht. Ten slotte vinden we de grote slaapkamer, die groot is en toegang heeft tot een
klein terras, een gezellige kleedkamer en een grote badkamer met een douche en
een bubbelbad.
Het gehele appartement is in perfecte staat en is uitgerust met houten vloeren,
airconditioning en verwarming, evenals aluminium schrijnwerk.
Het appartement heeft een grote parkeerplaats in goede staat en een berging in
hetzelfde gebouw.
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Terras, Conciërge service, Prive garage, Lift,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , Airconditioning, Balkon,
Berging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Rolstoeltoegankelijk,
Service lift, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

REF. BCN21435

1.495.000 € Appartement - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer appartement met 12m² terras te koop in Turó Park,
Barcelona
Spanje » Barcelona » Barcelona stad » Turó Park » 08021

5

4

250m²

12m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Terras

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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