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REF. MRS5091

750 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Alella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Alella »  08328

6
Sovrum  

5
Badrum  

545m²
Planlösning  

1.154m²
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

Villa med 6 sovrum i medelhavsstil med traditionellt
kaklat tak och magnifik havsutsikt i Alella.

Söderläge hus på 545 m² ligger bara 5 minuters bilresa från den pittoreska
vinodlingsstaden Alella, med stöd av Serralada Litoral naturpark och mot havet.
Huset drar nytta av utmärkt havsutsikt och gott om privatliv.

Fastigheten byggdes 1995 och ligger på en lugn gata utan vägbrus och presenteras i
mycket gott skick. Det har en tomt på 1 154 m² med en skyddad uppvärmd poolyta,
solterrasser, matplatser utomhus, terrasserad trädgård med fruktträd och en rymlig
parkeringsplats.

Vi kommer in i huset på övervåningen och här hittar vi det stora vardagsrummet med
tillgång till en terrass. Den fantastiska, rymliga köksdynan leder också till en
uteservering och ett sekundärt vardagsrum ger en mysig, mindre plats att koppla av.
Det finns ett familjebadrum och 3 sovrum med dubbelsäng på denna våning, varav ett
används som en studie för tillfället, ett som har eget badrum och master-sviten med
badrum, omklädningsrum och terrass.

Den nedre bottenvåningen erbjuder vardags- och matplatser och ett kök som alla har
tillgång till utsidan. Det finns också 3 sovrum, varav ett har eget badrum, ett
tvättstuga och ett 3-bil garage på denna nivå av huset. Källaren innehåller en
servicelägenhet med kök, vardagsrum och badrum samt förråd.

Detta hus kan lätt delas in i två bostäder med den huvudsakliga 2-3
sovrumslägenheten på bottenvåningen och en 3-sovrumslägenhet på nedre våningen.

En utmärkt egenskap med olika layoutalternativ för att rymma en stor familj.

lucasfox.se/go/mrs5091

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, 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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