
REF. LFS4988

2 150 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Premià de Dalt, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Premià de Dalt »  08338

4
Sovrum  

4
Badrum  

485m²
Planlösning  

1.050m²
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

Imponerande villa med ett utmärkt läge till salu i Premia
de Dalt, Barcelona.

Denna fantastiska moderna villa ligger i Premià de Dalt, på Maresme-kusten, 25
minuters bilresa från Barcelona. Det ligger några meter från byns centrum med sina
butiker och restauranger och 15 minuters bilresa från Hamelin International School.
Slutligen ligger stranden 10 minuter bort med bil.

Huset byggt 2007 är fördelat på två våningar och har alla bekvämligheter, såsom hiss
och högkvalitativa ytskikt.

Entréplan erbjuder ett rymligt och ljust vardagsrum som har tre meter höga fönster
som ger gott om naturligt ljus och ger tillgång till trädgården med pool. Köket är
halvöppet och kommunicerar även med trädgården. Denna våning erbjuder även en
tvättstuga, ett kontor och ett gästtoalett.

Den första våningen erbjuder fyra sovrum, varav två med egna badrum, samt
ytterligare ett badrum. Alla sovrum har tillgång till en stor terrass med utsikt över
havet och trädgården.

Halvkällargolvet används idag som förråd, men det kan enkelt göras om till en
familjedel, ett inomhusgym eller en vinkällare.

Utanför har huset en salthaltig kloreringspool och en vacker blomsterträdgård.

Huset har utmärkta kvaliteter såsom solpaneler, naturparkettgolv, high-end
aluminiumsnickeri, golvvärme med naturgas, varm/kall luftkonditionering genom
kanaler, vattenavhärdare och centraldammsugare.

Kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/lfs4988

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Rullstolar,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Interiör,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Centraldammsugare, Balkong
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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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