
REF. BCN39728

1 495 000 € Takvåning - Till salu
Takvåning med 5 Sovrum med 38m² terrass till salu i Turó Park, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Turó Park »  08021

5
Sovrum  

3
Badrum  

175m²
Planlösning  

38m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Fantastisk mycket ljus takvåning med fem sovrum med
terrass i söderläge. Det ligger i en klassisk byggnad med
conciergeservice och parkeringsplats

Till salu vacker ljus takvåning några meter från Turó Park.

Fastigheten har en rymlig hall som leder till ett fullt utrustat kök med kontor. Bredvid
detta har vi ett stort servicerum med eget badrum med komplett badrum och tillgång
till ett galleri som kommunicerar med gårdens innergård.

Bredvid köket hittar vi vardagsrummet med direkt tillgång till en 38 m² plan terrass i
söderläge med direkt sol.

Till vänster om hallen finner vi nattområdet som består av fyra sovrum varav två är
exteriört i västerläge så de direkt tar emot eftermiddagssolen. Det största sovrummet
är exteriört och har ett stort badrum.

I priset för fastigheten ingår en stor parkeringsplats i samma byggnad med direkt
tillgång från hiss.

Takvåningen är utrustad med gasuppvärmning med radiatorer och luftkonditionering
genom split i vardagsrum och sovrum.

För närvarande håller gården och garaget på att konditioneras och förbättras.

Byggnaden har för sin del en conciergeservice från måndag till fredag och ett garage
med 24/7 bevakning.

Tveka inte att kontakta Lucas Fox för att ordna ett besök på denna utmärkta fastighet
i ett privilegierat område i Barcelona

lucasfox.se/go/bcn39728

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Service-hiss, Säkerhet,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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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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