
SÅLD

REF. LFS4782

1 200 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Vilassar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Vilassar de Dalt »  08339

5
Sovrum  

5
Badrum  

535m²
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

Vacker villa med högkvalitativa funktioner belägen precis
norr om Barcelona. Bekväm layout med stora ljusa
utrymmen, privat pool, parkering och ett
hemmeautomatiseringssystem

Denna designer lyxvilla till salu byggdes 2008 och totalrenoverades 2011, dekorerad
med högkvalitativa ytor i hela. Huset är byggt på en liten kulle med fantastisk utsikt
över havet och bergen.

Fastigheten är fördelad över fyra nivåer, alla söderläge och med flera öppna
verandor och utomhusterrasser.

Huvudnivån erbjuder ett öppet vardagsrum, en matplats och ett fullt utrustat kök
med avancerade apparater. Boområdet har takhöjd med dubbla höjder som visuellt
förlänger utrymmet och ger fantastiskt naturligt ljus. Denna nivå erbjuder också ett
gästensuite-sovrum med tillgång till en terrass.

Den andra nivån erbjuder ett sovrum med eget badrum med en klädkammare och en
privat terrass plus 2 dubbelrum med eget badrum.

Den översta nivån erbjuder ett ljust kontor med tillgång till en takterrass.

I källarområdet hittar du ett rymligt lekrum / gym utrustat med en infraröd bastu, ett
service-sovrum med badrum och ett verktygsområde. Denna nivå erbjuder också
direkt tillgång till parkering med plats för 3 bilar.

Utanför finns en pool och en grillplats.

Dessutom är huset utrustat med ett videoövervakningssystem anslutet till internet.

lucasfox.se/go/lfs4782

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Spa, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Domotiskt system,
Förråd, Inbyggda garderober,
Nära internationella skolor, Tvättstuga,
Uppvärmning, Walk-in closet
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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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