
REF. MRS2882

1 600 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Alella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Alella »  08328

6
Sovrum  

5
Badrum  

639m²
Planlösning  

1.265m²
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

Rymlig villa med 6 sovrum med vacker veranda med båge
och en mycket privat trädgård med pool. Beläget i Alellas
bästa bostadsområde.

Beläget i det exklusiva Can Teixido bostadsområdet Alella, har denna unika egendom
all den prestige och privata säkerheten som detta kvarter är berömt för.

Sprid över 2 våningar plus en källare, villan erbjuder totalt 6 sovrum och 5 badrum,
inklusive personalrum och en rymlig, ljus master suite med läsareal, terrass,
omklädningsrum och stort badrum.

Den delade vardagsrummet har en öppen spis och sittgrupp med en separat matsal.

Havsutsikt kan avnjutas från övervåningen och den mycket privata trädgården som
omger huset har en vacker veranda och en inbjudande swimmingpool med garage
parkering i källaren.

En unik arkitektonisk egenskap hos denna fastighet är den serie stora bågar som
löper längs fasaden. skapa en trevlig, skuggig plats för uteservering och inramning av
den vackra utsikten över trädgården och poolen.

Med viss uppdatering av interiören skulle denna villa göra en enastående
familjeegenskap.

lucasfox.se/go/mrs2882

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Marmorgolv, Högt i tak, Utsikt,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering
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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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