
SÅLD

REF. MRS6087

885 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i El Masnou, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  El Masnou »  08320

4
Sovrum  

4
Badrum  

436m²
Planlösning  

521m²
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

Modernt fristående hus i inbyggt skick med 4 sovrum, 4
badrum, en pool och ett 3-bil garage, med ett utmärkt
läge, gångavstånd till Masnou centrum och stranden.

Detta moderna familjebygg byggdes 2007 och har ett fantastiskt läge på en lugn gata
som ligger gångavstånd till El Masnou centrum, stranden och tågstationen. Den har
en privat trädgård med lågt underhåll med pool, fontän och däck.

På bottenvåningen hittar vi en entré med tak med dubbels höjd, vardagsrummet som
har en öppen spis och dörrar ut mot trädgården, matsalen, köksdynan med tillgång
till trädgården, ett tvättstuga och en gästtoalett.

Den första våningen rymmer sovrummet med sovrum med dörrar till en terrass och
ett badrum med dusch och jacuzzi. Även på denna våning finns gästrumsvit med
badrum med dusch, ytterligare ett sovrum med dubbelsäng, ytterligare badrum med
dusch och slutligen ett enda sovrum. Alla rum har inbyggda garderober.

Huset har också en källare med ett mångsidigt utrymme med potential att bli en
hemmabio eller gym. Källaren innehåller också ett förråd och erbjuder garage för 2-3
bilar.

Ytterligare funktioner i fastigheten inkluderar marmorgolv med golvvärme,
centraliserad luftkonditionering, centraliserat dammsugningssystem, elektriska
anpassningsbara fönstergardiner och Gaggenhau köksapparater.

Ett modernt familjehus med pool i El Masnou, i utmärkt inflyttningskondition.

lucasfox.se/go/mrs6087

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering, ,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Centraldammsugare,
Balkong

REF. MRS6087

885 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i El Masnou, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  El Masnou »  08320

4
Sovrum  

4
Badrum  

436m²
Planlösning  

521m²
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.se/go/mrs6087
https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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