
SÅLD

REF. BCN33977

1 750 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 20m² terrass till salu i Turó Park, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Turó Park »  08017
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Planlösning  
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Terrass
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ÖVERBLICK

Spektakulärt renoverad takvåning på 220 m² med en 20
m² terrass, belägen på tionde våningen i en
prestigebyggnad, mycket nära Turó Park.

Detta eleganta hem har totalrenoverats av inredningsdesignern José Cortina och
ståtar med exklusiva ytskikt.

Vi kommer in via en trevlig hall med inbyggda skåp och som leder å ena sidan till en
sovrumssvit, å andra sidan till köket och slutligen, och genom en kort korridor med
gästtoalett, till den rymliga och ljust vardagsrum/matsal med tillgång till den 20 kvm
stora terrassen, som tack vare sin höjd har imponerande utsikt.

Samma vardagsrum-matsal ger oss tillgång till en korridor där vi hittar ett komplett
badrum, ett dubbelrum med ett omklädningsrum och ett enkelrum.

Återvänder vi till början av turen hittar vi köket som har Gaggenau och Siemens
vitvaror, bland vilka det är värt att nämna en praktisk vinkyl. I anslutning till detta
hittar vi ett personalsovrum med komplett badrum.

I matsalen finns en mysig Bioetanol öppen spis och hörnet utformat som ett
hemmakontor som är perfekt integrerat med resten av utrymmet.

Nattdelen består av ett elegant badrum med dusch, 3 sovrum, varav ett med eget
badrum, ett enkelrum och ett dubbelrum, som har ett komplett omklädningsrum. I
alla finns det gott om naturligt ljus och förvaringsutrymmen i skräddarsydda
garderober.

Samma byggnad har garage med plats som hör till bostaden, inkluderat i priset.
Slutligen har byggnaden en 24-timmars conciergeservice.

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att begära ett besök.

lucasfox.se/go/bcn33977

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör
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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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	Spektakulärt renoverad takvåning på 220 m² med en 20 m² terrass, belägen på tionde våningen i en prestigebyggnad, mycket nära Turó Park.

