
UTHYRD

REF. MRSR2622

6 900 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till uthyrning i Vallromanes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Vallromanes »  08188

5
Sovrum  

4
Badrum  

595m²
Planlösning  

1.400m²
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

Vackert färdigt, möblerat, lyxigt hem med en vacker
infinitypool med utsikt över golfbanan.

Byggt 2010, denna avancerade möblerade villa erbjuder lyxiga ytor och vacker utsikt
över bergen och golfen.

Utanför hittar vi en välskött trädgård med ett avkopplingsområde, saltvattenpool och
härliga landskapsarkitekturfunktioner.

Inne i huset hittar vi modern inredning med totalt 4 sovrum av bra storlek, inklusive 2
sviter och 2 sovrum med delat badrum. På övervåningen finns en lounge som används
som en liten studie.

Andra moderna funktioner inkluderar hemsystemet, klimatkontroll och solpaneler.

Med stränderna vid Maresme-kusten bara 20 minuter bort, Hamelin International
School inom köravstånd och ridhallen och en 18-håls golfbana bara en promenad
bort, skulle detta vara en idealisk egenskap för en familj eller affärspersonal som vill
flytta till Barcelona och få en hög levnadsstandard.

lucasfox.se/go/mrsr2622

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, ,
Tjänsteentré, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Domotiskt system, Chill out plats, Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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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