
REF. MRSR6454

5.200 € Per maand Huis / Villa - Te huur
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te huur in Alella, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Alella »  08328

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

243m²
Plattegrond  

2.000m²
Perceeloppervlakte

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.co.nl Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Villa met 4 slaapkamers te huur met een prachtig uitzicht
op zee en de bergen, op 5 minuten van het centrum van
Alella.

Moderne villa met 4 slaapkamers in een idyllische en rustige omgeving, in het
bovenste deel van de stad Alella met een spectaculair uitzicht. Nieuw pand, met grote
ramen met uitzicht op zee, praktische en functionele verdeling ideaal voor gezinnen
en koppels, op slechts 25 minuten van Barcelona.

We betreden de villa op de begane grond waar we 4 zeer grote tweepersoonskamers
met inbouwkasten vinden, waarvan er 2 een eigen badkamer hebben en de andere
twee een badkamer delen, allemaal met uitzicht op zee.

De benedenverdieping heeft een grote woonkamer met kamerhoge ramen en toegang
tot het prachtige zwembad, de tuin rondom het hele huis en de terrassen. Op deze
verdieping is er ook een charmante vierkante keuken met uitzicht op het zwembad,
uitgerust met high-end apparatuur, met een eethoek en directe toegang tot het
terras. Het heeft een aangrenzende bijkeuken, een toilet en een badkamer.

De villa is omgeven door een tuin van 2000 m² met een mooi ontwerp, waar u kunt
zonnebaden, lunchen en genieten van het zwembad en de adembenemende
uitzichten. Het pand is uitgerust met geavanceerde energie-installaties, met
zonnepanelen.

Moderne villa in een rustige en zonnige omgeving, in het prachtige stadje Alella, op 25
minuten van Barcelona.

De maandelijkse huurprijs is inclusief zwembad en tuinonderhoud.

lucasfox.co.nl/go/mrsr6454

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Alarm, Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.

Nu beschikbaar!
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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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