
REF. BCN26369

1.190.000 € Appartement - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer appartement te koop in Turó Park, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08021

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

128m²
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
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https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Indrukwekkend appartement ontworpen en ingericht in
een klassieke Parijse stijl in Turó Park.

In het beste deel van het Zona Alta-gebied vinden we dit prachtige appartement,
ontworpen en ingericht door het prestigieuze interieurontwerphuis Banni, dat ernaar
streeft een volledig Parijse stijl na te bootsen, waarbij voor elke kamer, elk meubilair
en elk detail wordt gezorgd om een bepaalde stijl te behouden gedurende het hele
jaar. huis.

Het appartement is gescheiden door een gang. Het daggedeelte bestaat uit een
spectaculaire woon-eetkamer met twee glazen deuren die leiden naar een klein
balkon dat veel natuurlijk licht binnenlaat. In deze buurt vinden we ook een open
keuken, van alle gemakken voorzien en met hoogwaardige afwerkingen die veel
ruimte bieden aan dit deel van de woning.

Vervolgens hebben we een kleine hal met een houten mozaïek en een
gastenbadkamer die in verbinding staat met het nachtgedeelte. Deze bestaat uit drie
slaapkamers: een hoofdslaapkamer met dressing en complete badkamer, een
slaapkamer met een complete badkamer en een kleinere slaapkamer (ook met
badkamer), die eventueel als kantoor gebruikt zou kunnen worden.

Dit op maat gemaakte huis is perfect voor diegenen die willen genieten van een
klassiek appartement in Parijse stijl in een van de meest gewilde delen van
Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/bcn26369

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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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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