
REF. MRS3160

625 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Argentona, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Argentona »  08310

5
Sovrum  

3
Badrum  

373m²
Planlösning  

829m²
Totalyta

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.se Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

5-rums hus till salu i Argentona på Barcelonas norra kust
med spektakulär utsikt över bergen.

Detta fantastiska 5 sovrum hus ligger i det idylliska området Argentona på Barcelonas
nordkust, nära de fantastiska stränderna i Maresme-regionen. Det moderna huset är
helt renoverat med attraktiva, moderna ytor. Huset ligger på 2 våningar. På nedre
våningen går vi in i en attraktiv hall som leder till ett rymligt vardagsrum-matsal med
vacker utsikt över bergen från de stora fönstren; naturligt ljus översvämmer
utrymmet. Köket är stort och välutrustat, det har också ett bekvämt frukostrum som
ansluter till trädgården. Det finns ett sovrum med dubbelsäng, återigen njuter av
bergen, på bottenvåningen medan de återstående sovrummen ligger på första
våningen.

Förflyttning till första våningen, här finns ytterligare ett gott vardagsrum; Dubbel
dörrar öppnar ut mot den stora terrassen, det perfekta utrymmet för att njuta av
Barcelonas utmärkta klimat. På första våningen hittar vi master svit med
klädkammare, 2 ytterligare dubbelrum och ett segle sovrum plus ett välutrustat
badrum.

Utomhusområdet inkluderar en pool och ett trevligt trädgårdsområde utöver den
stora terrassen. Fastigheten ligger bara 500 meter från närmaste busshållplats. Det
är det idealiska hemmet för en familj som letar efter en rymlig fastighet med uteplats
i Argentona.

lucasfox.se/go/mrs3160

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, , Tvättstuga,
Solpaneler, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster
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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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