
IN PRIJS VERLAAGD

REF. BCN29962

1.150.000 € Appartement - Te koop - In prijs verlaagd
5 Slaapkamer appartement met 16m² terras te koop in Turó Park, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08021

5
Slaapkamers  

2
Badkamers  

166m²
Plattegrond  

16m²
Terras

+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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OMSCHRIJVING

Spectaculair appartement met een terras van 16 m² in
Turó Park, een van de beste delen van de Zona Alta.

In een van de beste wijken van Barcelona vinden we dit authentieke stuk om te
updaten van 160 m² en 16 m² terras.

Het appartement heeft twee ingangen: de dienstingang en de hoofdentree. Als we via
de hoofdentree binnenkomen, komen we direct in het daggedeelte bestaande uit een
ruime en lichte woon-eetkamer. Het grote terras geeft direct licht aan de woon-
eetkamer zodat deze het hele daggedeelte verlicht.

Als we door de grote gang gaan, vinden we twee tweepersoonsslaapkamers die
volledig aan de buitenkant liggen, aangezien ze ook uitkomen op het terras.

De servicedeur leidt naar een kleine hal die in verbinding staat met de keuken. Deze
kamer is volledig uitgerust met een kleine galerij en de dienstslaapkamer met
badkamer.

De keuken komt uit op de gang die naar het nachtgedeelte leidt, waar we, zoals we al
zeiden, twee tweepersoonskamers zouden vinden die uitkomen op het terras, nog
een tweepersoonskamer en een grotere met een kleedkamer. Een extra grote
badkamer maakt het gebied compleet. De keuken en badkamer zijn ongeveer vijf jaar
geleden gerenoveerd.

Hoewel de vloer aan vernieuwing toe is, is het aluminium schrijnwerk van vijf jaar
geleden helemaal nieuw, de ramen hebben dubbel glas en zijn verschuifbaar.

Het pand heeft ook een conciërgeservice met video-intercom, twee liften, alarm,
videobewakingscamera's bij de ingangen (hoofd- en service) en op de parkeerplaats.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezoek te regelen.

lucasfox.co.nl/go/bcn29962

Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Renovatie object, Inloopkast,
Exterior, Dichtbij openbaarvervoer, Balkon
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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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