
REF. BCN22292

Prijs op aanvraag Appartement - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer appartement met 37m² terras te koop in Tres Torres,
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Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Tres Torres »  08017
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OMSCHRIJVING

Licht appartement met grote ruimtes, terrassen en vrij
uitzicht, een paar jaar geleden gerenoveerd met
hoogwaardige materialen. Te koop in een gebouw met
een gemeenschappelijke ruimte, 5 parkeerplaatsen en 2
opslagruimten in Tres Torres, dicht bij winkels en
recreatiegebieden.

Appartement van 349 m² in een elegant gebouw uit 1972 met ruime toegang, een
conciërgeservice, lift naar een privéhal en dienstlift. Het is gelegen in de woonwijk
Les Tres Torres, zeer goed verbonden met het openbaar vervoer met de hele stad en
dicht bij alle voorzieningen.

Het appartement heeft een uitstekende verdeling, met hoogwaardige afwerking zoals
houten deuren en gemotoriseerde verstelbare jaloezieën. Het bevat ook een
individuele boiler voor radiatoren en een warmwatertank, warme en koude
airconditioningkanalen en massieve tropische houten vloeren, natuursteen in de
keuken en Murano-glasmozaïek in de badkamers.

We hebben toegang tot een grote ronde centrale hal die plaats maakt voor de
verschillende kamers. De zonnige woonkamer is verdeeld in twee gebieden, met
toegang tot twee terrassen met een zuidoost- en zuidwest-oriëntatie van ongeveer 16
m² elk, met vrij uitzicht op een tuin, ideaal om te genieten van de rust en de zon.

Vervolgens vinden we de grote professionele keuken met een centraal roestvrijstalen
eiland, een eet- en tv-ruimte en een kleine buitengalerij voor de ketel. Het heeft ook
een wasruimte met kasten en een service-ingang aan de keuken. Dit gebied bestaat
uit een slaapkamer en een badkamer. Een gastentoilet met een halfhoog betegeld
ontwerp van kokosnootschors completeert het daggedeelte.

Het nachtgedeelte bestaat uit twee slaapkamers met inbouwkasten die een complete
badkamer delen. Bovendien heeft het een zeer ruime slaapkamer aan de buitenzijde,
met inbouwkasten, een complete buitenbadkamer en een terras van 6 m². Ten slotte
biedt het een ruime buiten-master suite met het lounge-kantoorgedeelte, een
tweepersoons slaapkamer met kleedkamer en een badkamer met twee Corian
wastafels, douche en hydromassagebad.

lucasfox.co.nl/go/bcn22292

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Terras,
Tennisbaan, Conciërge service, Lift,
Padeltennis baan, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Alarm, Airconditioning
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Het appartement omvat vijf grote parkeerplaatsen en twee opslagruimten in de prijs.
Het gebouw heeft gemeenschappelijke ruimtes met spelletjes en vergaderzalen, een
gemeubileerde veranda en een tennisbaan.

Een uitstekende gelegenheid voor gezinnen op een prachtige locatie in Barcelona.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te regelen.
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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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