
VENUT/UDA

REF. MRS5818

2.785.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Alella, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Alella »  08328

6
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

603m²
Plànol  

1.439m²
Dimensions del terreny

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.cat Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Impressionant casa moderna a Alella, en bon estat, amb
estades àmplies i acabats d&#39;alta gamma, vistes
clares a la mar, molta llum natural, jardí, piscina i
barbacoa interior per a l&#39;hivern.

Elegant casa d'estil modern amb vistes directes a la mar, situada a l'exclusiva
urbanització de Can Teixidó, Alella, amb seguretat les 24 hores i molt ben comunicada
amb els serveis locals.

Davant de la casa hi ha una bonica zona amb lloses tradicionals i una varietat
d'arbres, mentre que a la part posterior trobem un jardí pla amb una zona de gespa
amb reg automàtic i la piscina.

A l'entrar a la casa ens dóna la benvinguda un rebedor molt gran amb una lluerna. A
mà dreta hi ha un dormitori amb bany complet i, a mà esquerra, un dormitori
individual. La cuina està en molt bon estat i se situa a la banda de l'menjador, amb
sortida a jardí. El dormitori de el servei també està a la banda de la cuina, juntament
amb una cambra de bany i l'habitació de la planxa. El saló-menjador ofereix un
despatx, una acollidora llar de foc i unes portes corredisses que donen pas a jardí.

Accedim a la primera planta per mitjà d'unes àmplies i lluminoses escales. Aquesta
planta disposa de 4 espaiosos dormitoris amb banys privats i una sala d'estar d'uns
10 m². Tots els dormitoris d'aquesta planta tenen sortida a una terrassa.

La planta soterrani, que està molt ben ventilada i té finestres, ofereix un garatge de 5
places, un gimnàs i una sauna de fusta. A més, en aquesta planta trobem el menjador
d'hivern amb barbacoa integrada, sala d'estar i celler. Finalment, la propietat compta
amb una cambra de bany amb 2 dutxes per poder dutxar-se tranquil·lament després
de fer exercici al gimnàs o de banyar-se a la piscina.

Aquesta casa disposa de finestres exteriors amb sistema de seguretat i persianes
metàl·liques que poden obrir-se o tancar-se amb un sol botó. També té un
acumulador d'aigua gran, un parallamps, aire condicionat al saló i al dormitori
principal, i un motor de gasoil per si se'n va la llum.

Una excel·lent habitatge familiar, segona residència o oportunitat d'inversió, en una
ubicació privilegiada.

lucasfox.cat/go/mrs5818

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Gimnàs, Garatge privat, Terres de marbre,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat, Safareig,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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