
GERESERVEERD

REF. BCN30147

2.190.000 € Appartement - Te koop - Gereserveerd
Excellent 4 Slaapkamer appartement met 27m² terras te koop in Turó Park,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08021

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

252m²
Plattegrond  

27m²
Terras

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Zonnig huis gerenoveerd in 2020 met een zeer goede
indeling, een grote woonkamer, 27 m² terras op
woonkamerniveau, uitzicht op zee, 4 slaapkamers, 3
badkamers en een gastentoilet. Inclusief parkeerplaats, 2
motorplaatsen en 1 berging in hetzelfde gebouw.

Dit appartement is gelegen op een hoge verdieping en meet ongeveer 252 m² plus 27
m² terras, gelegen in een jaren 60 bakstenen gebouw met terrassen, een ruime lobby
met een spectaculaire trap en een conciërgeservice, evenals een aparte ingang voor
het bedienend personeel . Het gebouw heeft twee liften, de linker geeft toegang tot
de hoofdentree van het appartement. Het is gelegen in de elegante en exclusieve wijk
Turó Park, zeer goed verbonden en dicht bij internationale scholen en alle
voorzieningen.

Het appartement is in 2020 gerenoveerd en valt op door zijn spectaculaire uitzicht op
de zee en zijn overvloedige natuurlijke lichtinval. Het heeft houten vloeren in alle
kamers, houten deuren, gemotoriseerde zonwering, airconditioning met geleide
warmtepomp (instelbaar per kamer) en individuele verwarming door radiatoren.

Bij binnenkomst leidt een ruime hal naar een ruime woonkamer met twee kamers
met open haard en originele herstelde houten lambrisering, op het zuidoosten met
prachtig uitzicht op de zee en vlakke toegang tot het terras van 27 m². Ernaast is een
formele eetkamer die door middel van schuifdeuren kan worden afgesloten en die via
glazen deuren aansluit op de ruime woonkeuken. De moderne keuken is voorzien van
een centraal eiland, Doka-kasten die opvallen door de originele vintage
mozaïekvloer, apparatuur met panelen en een Barazza-gaskookplaat. Het huis biedt
ook een galerij met een bijkeuken en een aangrenzende dienstslaapkamer.

Het nachtgedeelte is duidelijk gedifferentieerd. Het herbergt een master suite met
een kledingkast, een elegante badkamer met een douche en een ruime
tweepersoonsslaapkamer met een ruimte voor een privélounge of kantoor. Dit deel
van de woning wordt gecompleteerd door een hal met inbouwkasten, een complete
badkamer met ligbad, een gastentoilet en twee tweepersoons slaapkamers met
inbouwkasten.

lucasfox.co.nl/go/bcn30147

Zeezicht, Terras, Prive garage,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Open haard,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Airconditioning
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Deze uitstekende woning biedt ook een grote parkeerplaats en twee motorplaatsen,
evenals een berging, allemaal in hetzelfde gebouw.

Het is een uitstekende gelegenheid voor gezinnen die op zoek zijn naar een licht,
functioneel en comfortabel appartement, naast een goede ligging en een prachtig
uitzicht.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging in te
plannen.
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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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