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€1,350,000 Penthouse - Te koop - In prijs verlaagd

Excellent 3 Slaapkamer Penthouse met 15m² terras te koop in Tres Torres,
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OMSCHRIJVING

Penthouse met 3 slaapkamers, terras en prachtig uitzicht,
te koop in een elegant gebouw met een grote
gemeenschappelijke tuin.
Dit drievoudige penthouse is gelegen in de woonwijk Tres Torres, in een elegant
statig gebouw uit 1950, gelegen op een perceel van 1.264 m² en heeft een grote
gemeenschappelijke tuin van ongeveer 700 m² en een gemeenschappelijk solarium
van ongeveer 400 m² met uitstekende panoramische uitzicht, van waaruit u kunt
genieten van het beste uitzicht op de zee en de bergen.
Bij binnenkomst in het pand verwelkomt een ruime hal ons en leidt naar de wooneetkamer met een fantastisch uitzicht over de stad Barcelona en de zee. Vervolgens
vinden we een gastenbadkamer, de keuken en de bijkeuken / wasruimte. Zowel de
keuken als de wasruimte zijn van alle gemakken voorzien.
In het nachtgedeelte zijn er drie tweepersoonsslaapkamers: één heeft een eigen
badkamer en de andere twee delen een ruime badkamer. Het pand wordt compleet
gemaakt door een prachtig terras van waaruit u kunt genieten van het beste uitzicht
op Tibidabo en het Collserola-park.
De woning is recentelijk gerenoveerd met de beste afwerkingen, waarbij de vloeren
en het massief eiken timmerwerk opvallen. Voor uw maximale comfort is de prijs
inclusief een parkeerplaats en een berging in hetzelfde gebouw.
Neem contact met ons op voor meer informatie over dit uitstekende huis in Tres
Torres.
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Uitzicht op de bergen, Zeezicht,
Conciërge service, Prive garage, Lift,
Hoge plafonds, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Parkeerplaats,
Airconditioning, Berging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Service lift, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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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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