
VERKOCHT

REF. BCN27350

3.650.000 € Appartement - Verkocht
6 Slaapkamer appartement met 81m² terras te koop in Turó Park, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08021

6
Slaapkamers  

7
Badkamers  

551m²
Plattegrond  

81m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Spectaculair luxe appartement van 600 m² met 6
slaapkamers, 4 badkamers, terras en parkeerplaats te
koop in het prestigieuze Turó Park in Barcelona.

Lucas Fox presenteert dit indrukwekkende pand van meer dan 600m2, zeer licht en
met grote ruimtes gelegen op een fantastische locatie, aan de prestigieuze Pau
Casals-laan in Barcelona, tussen het Francesc Macià-plein en het Turó-park.

Het appartement is gelegen op de tweede verdieping van het pand en geniet naast
een zeer grote leefruimte ook van royale slaapkamers en een groot terras op het
zuidwesten.

Het daggedeelte heeft een ruimte van 200 m² die is verdeeld in drie grote kamers,
waarvan één momenteel als grote studeerkamer of bibliotheek, grenzend aan een
ruime woon-eetkamer en een derde eetkamer, allemaal met toegang tot het grote
terras van meer dan 80m2 met uitzicht op het Turó-park. Het hoofdterras profiteert
van een zuidwestelijke oriëntatie en is ingericht als een chill-outruimte, met
verschillende banken en een tafel en stoelen, om te genieten van avonden met
familie en vrienden.

Grenzend aan de belangrijkste woon-eetkamers vinden we een grote professionele
keuken, die ook een serviceruimte heeft met een slaapkamer, badkamer en
wasruimte en toegang tot een klein terras.

Het nachtgedeelte heeft vijf slaapkamers (waarvan vier en-suite) en een master suite
met een kleedkamer, een eigen badkamer en toegang tot het hoofdterras. En het
heeft twee extra complete badkamers die het nachtgedeelte bedienen.

Tenslotte vinden we twee grote polyvalente zalen-zalen grenzend aan het
nachtgedeelte.

Bij de woning horen ook twee parkeerplaatsen in hetzelfde gebouw.

Uitstekende gelegenheid om een appartement van dergelijke afmetingen te
verwerven, op de meest exclusieve locatie in het centrum van de stad Barcelona.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie en om dit
prachtige pand te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/bcn27350

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Gerenoveerd, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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