
SÅLD

REF. LFS4761

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Magnifik designvilla till salu i den vackra staden Vilassar de Dalt på Maresme-
kusten, bara 35 minuter norr om Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Vilassar de Dalt »  08339

5
Sovrum  

6
Badrum  

595m²
Byggyta  

750m²
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

Fantastisk möjlighet att köpa en fantastisk villa belägen
strax norr om Barcelona. Denna bergsvilla är byggd över 4
plan med designmöbler som ingår.

Denna fantastiska lyxvilla till salu byggdes år 2008 och har totalrenoverats och
inretts med genomgående högsta kvalitetsfinish.

I fastigheten finns 4 plan av boytor, alla i söderläge och med massor av öppna altaner
och uteserveringar.

Huset är byggt på en liten kulle, och erbjuder enastående utsikt över havet och
bergen.

Huvudplan erbjuder ett vardagsrum i öppen planlösning, ett TV-område och ett kök
med matplats, fullt utrustat med toppmoderna vitvaror med plats för 10/14 personer.
Denna nivå har också ett gästrum med badrum. Andra våningen erbjuder en
mastersvit med egen terrass plus 3 generösa dubbelrum. Alla sovrum har balkong
och erbjuder fantastisk utsikt. Den översta våningen har ett vardagsrum och
kontorsområde med tillgång till en takterrass. I källaren hittar du en platsbyggd
hemmabio och en härlig tvättstuga.

 

lucasfox.se/go/lfs4761

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Hiss, Parkering
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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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