
VERKOCHT

REF. BCN30440

1.935.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer penthouse met 96m² terras te koop in Turó Park,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08021

4
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4
Badkamers  
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Plattegrond  
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Terras
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OMSCHRIJVING

Luxe volledig gerenoveerd penthouse van 170 m² met 4
slaapkamers, 4 badkamers en 3 terrassen met een
oppervlakte van 95 m² te koop in Turó Park, Barcelona.

Spectaculair duplex penthouse in Turó Park van 170 m² met twee terrassen van elk 40
m² en volledig gerenoveerd in luxe, klaar om te genieten in een van de meest
prestigieuze buurten van de stad Barcelona.

Het penthouse is verdeeld over twee verdiepingen, waarvan de belangrijkste is
verdeeld in twee ruimtes. Aan de ene kant heeft het nachtgedeelte drie
tweepersoonskamers, een met een eigen badkamer en nog twee badkamers om de
hele verdieping te bedienen.

Het daggedeelte bevindt zich in een open ruimte met een grote keuken met een
woon-eetkamer met toegang tot een klein terras van 12 m². In het middengedeelte
van deze verdieping vinden we een polyvalente ruimte die gebruikt zou kunnen
worden als kantoor en een moderne trap die ons naar de bovenverdieping van het
penthouse brengt.

Op de tweede verdieping vinden we een grote open ruimte die kan worden gebruikt
als een tweede woonkamer, of die kan worden gebruikt als de hoofdslaapkamer van
het huis met een studeerruimte. Op deze verdieping vinden we ook een complete
badkamer. Vanaf deze verdieping heeft u toegang tot twee terrassen van elk 40 m².

Een prachtige lay-out waar maar weinig duplexen van genieten.

De volledige renovatie die in 2021 werd uitgevoerd door een prestigieus architecten-
en ontwerpbureau, zorgde voor alle details. Beide faciliteiten, zoals vloeren,
timmerwerk, keukens van het Bulthaup-huis, designbadkamers, airconditioning,
vloerverwarming en een alarmsysteem, zijn gerenoveerd en verbeterd, allemaal met
de beste afwerkingen op de markt.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/bcn30440

Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Renovatie object, 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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