
SÅLD

REF. MRS2644

520 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Teià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Teià »  08329

4
Sovrum  

4
Badrum  

340m²
Planlösning  

340m²
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

Väl presenterat hus med 4 sovrum i ett säkert område
med utsikt över Barcelona och havet, en liten privat
trädgård med gräsmatta och fruktträd, en gemensam
trädgård och pool, i Teià.

I det eftertraktade bostadsområdet La Vinya i Teià, bara några minuters bilresa till
stranden, 20 minuter från Barcelona och 10 minuter från Hamelin internationella
skola, hittar vi denna moderna, fristående fastighet till salu i ett samhälle av 16 hus
som delar en pool.

Huset byggdes 1993 och delvis renoverades 2010 och har 3 våningar plus en källare
med en underjordisk parkeringsplats för 2-3 bilar och en förråd.

Bottenvåningen rymmer köket matsal, gästtoalett, tvättstuga och vardagsrummet -
matsal med öppen spis och dörrar till terrassen med havsutsikt. Den första våningen
erbjuder 4 sovrum och 2 badrum och på övervåningen finns en studio som kan
omvandlas till ett annat sovrum med eget badrum och en privat terrass. Huset har
marmorgolv på nedervåningen och trägolv på övervåningen.

Den soliga sydvästliga orienteringen och det lugna läget utan förbipasserande trafik
gör detta till ett säkert och lugnt familjhem.

Förutom den lilla privata trädgården med gräsmatta och fruktträd kan de nya ägarna
njuta av tillgång till den gemensamma trädgården och poolen.

Ett utmärkt familjhem i ett lugnt, säkert, grönt område med god tillgång till
Barcelona.

lucasfox.se/go/mrs2644

Havsutsikt, Trädgård, Swimming pool,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Dubbla fönster, 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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