
REF. LFS4353

1 600 000 € Hus/Villa - Till salu
Fantastisk möjlighet att förvärva en nyklassisk herrgård på Maresme-kusten, strax
norr om Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  El Masnou »  08320

8
Sovrum  

5
Badrum  

870m²
Planlösning  

1.400m²
Totalyta

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.se Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Enastående hem i El Masnou på Maresme kusten, bara 25
minuter från centrala Barcelona. Utmärkt
investeringsmöjlighet med möjlighet att omvandla till ett
boutiquehotell eller ett fantastiskt hem.

Detta är en vacker egendom till salu i El Masnou med anor från tidigt 1900-tal. Den är
i behov av totalrenovering inklusive nya el - och VVS installationer.

Läget är superbt, högt upp på en kulle i bostadsområdet El Masnou med fantastisk
utsikt .

Fastigheten ligger en kort promenad från ett antal stränder, en 25 minuters bilresa
från centrala Barcelona och 40 minuter från Barcelonas internationella flygplats.

Huset är fördelat på 3 plan. Huvudvåningen har en matsal, vardagsrum, sällskapsrum,
bibliotek, kök, personalrum, 2 badrum och en fantastisk entréhall. Första våningen
har 7 generösa sovrum och 2 kompletta badrum. Den översta våningen måste
slutföras, men kan lätt göras om till ytterligare 4 sovrum.

Fastigheten har genomgående höga 3-4 m tak, en vacker privat trädgård och
parkering för upp till 5 bilar. Den har även antika möbler, som kan ingå i slutpriset.

Planritningar finns på begäran.

lucasfox.se/go/lfs4353

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Marmorgolv, Högt i tak, ,
Parkering, Utsikt, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
I behov av renovering , Förråd
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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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