
VERKOCHT

REF. BCN37167

1.090.000 € Appartement - Verkocht
5 Slaapkamer appartement te koop in Turó Park, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Barcelona stad »  Turó Park »  08029

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

252m²
Plattegrond  

2m²
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

Dit fantastische huis, om te renoveren, ligt op een
steenworp afstand van het Turó-park. Het heeft ruime
kamers, een woonkamer met open haard en vrij uitzicht,
vijf slaapkamers en drie badkamers.

Dit uitstekend te renoveren appartement, van 252,50 m² en met een balkon van 2,67
m2, is gelegen in een zeer verzorgd klassiek gebouw uit 1952 en op een onovertroffen
locatie. Het heeft een conciërgeservice en een lift voor bewoners en een andere voor
service. Deze eigenschap wordt gekenmerkt door zijn vermogen om zich aan te
passen aan de behoeften en stijl van zijn bewoners, omdat het kan worden hervormd
met hoogwaardige afwerkingen en materialen die de grote ruimtes en de hoge
plafonds van 2,92 m benadrukken.

De indeling van de vloer is zeer functioneel, omdat het daggedeelte duidelijk van het
nachtgedeelte wordt gescheiden. Enerzijds is het daggedeelte doorschijnend, open
en met grote ramen, wat een gevoel van spectaculaire ruimtelijkheid geeft. De
centrale hal heeft een inbouwkast en leidt naar een kamer open naar de woonkamer,
die in gebruik is als werkkamer. Van zijn kant heeft de woonkamer 30 m2, een open
haard en uitzicht op de Avenida Diagonal. Ernaast vinden we een eetkamer van 20 m2
met een galerij aan dezelfde laan en ruimte om een grote eettafel te plaatsen,
waarmee we gezellige avonden in gezelschap kunnen genieten. Daarnaast heeft de
eetkamer directe toegang tot de keuken, voorzien van een zeer grote kantoorruimte.
De was- en strijkruimte bevindt zich naast de keuken en een serviceruimte met een
complete badkamer en een tweepersoonsslaapkamer. Parallel aan de hal is de
diensttoegang.

Aan de andere kant, het nachtgedeelte, dat we bereiken via een gang met een zeer
diepe kledingkast, herbergt drie tweepersoonsslaapkamers met inbouwkasten: twee
met uitzicht op een blokpatio, een met een balkon van 2, 67 m2 en de derde met
uitzicht op de binnenplaats van het gebouw. Aan de andere kant biedt een en-suite
slaapkamer, met inbouwkasten en een badkamer met een ligbad, uitzicht naar
buiten.

De gehele woning is voorzien van centrale verwarming middels radiatoren.

lucasfox.co.nl/go/bcn37167

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Gemeenschappelijk terras, Verwarming,
Service lift, Rolstoeltoegankelijk,
Renovatie object, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Balkon
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Onder het gebouw vinden we een garage die ruimtes te huur heeft, die we bereiken
vanaf de aangrenzende boerderij of vanaf de loodrechte straat.
Het is zonder twijfel het perfecte huis voor een gezin. Neem contact met ons op om
deze luxe woning te bezoeken.

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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