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ÖVERBLICK

Ljus lägenhet med stora utrymmen, terrasser och tydlig
utsikt, renoverat för några år sedan med
kvalitetsmaterial. Till salu i en byggnad med ett
gemensamt område, 5 parkeringsplatser och 2 förråd i
Tres Torres, nära affärer och fritidsområden.
Lägenhet på 349 m² i en elegant byggnad från 1972 med gott om tillgång,
conciergeservice, hiss till en privat hall och servicehiss. Det är beläget i
bostadsområdet Les Tres Torres, mycket väl anslutet med kollektivtrafik med hela
staden och nära till alla tjänster.
Lägenheten har en utmärkt distribution med kvalitetsfinisher som trädörrar och
motoriserade justerbara persienner. Det inkluderar också en individuell panna för
radiatorer och varmvattenbehållare, luftkonditioneringskanaler för varm och kall och
massiva tropiska trägolv, natursten i köket och Murano-glasmosaik i badrummen.
Vi kommer till en stor cirkulär central hall som ger plats för de olika rummen. Det
soliga vardagsrummet är uppdelat i två områden, med tillgång till två terrasser med
sydost och sydväst orientering som mäter cirka 16 m² vardera, med klar utsikt över en
trädgårdsyta, perfekt för att njuta av lugnet och solen.
Därefter hittar vi det stora professionella köket med en central ö i rostfritt stål,
matsal och TV-område och ett litet utomhusgalleri för pannan. Den har också en
tvättstuga med garderober och serviceingången kopplad till köket. Detta område
består av ett sovrum och badrum. En gästtoalett med en halvhöjd kaklad design av
kokosnötbark kompletterar dagområdet.
Nattområdet består av två dubbelrum med inbyggda garderober som delar ett
komplett badrum. Dessutom har den en mycket rymlig utsidan mot sovrumsviten,
med inbyggda garderober, komplett utomhusbadrum och en 6 m² stor terrass.
Slutligen erbjuder det en rymlig exteriör master-svit med lounge-office-området,
dubbelrum med omklädningsrum och badrum med två Corian-handfat, dusch och
badkar med hydromassage.
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Havsutsikt, Utsikt över bergen, Terrass,
Tennisbana, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Padel-bana, Parkett, Parkering, Djur vänligt,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad, Säkerhet,
Service-hiss, Tjänsteentré, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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Lägenheten har fem stora parkeringsplatser och två förråd i priset. Byggnaden har
gemensamma utrymmen med spel och mötesrum, möblerad utomhusveranda och
tennisbana.
Ett utmärkt tillfälle för familjer på en magnifik plats i Barcelona. Kontakta oss för mer
information eller för att arrangera en visning.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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