
REF. MRS19031

€745,000 Casa / Vil·la - En venda
Masia de 5 dormitoris en venda a Vallromanes, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Vallromanes »  08188

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

606m²
Edificats  

1,926m²
Dimensions del terreny

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.cat Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Espectacular finca modernista pràcticament en estat
original per reformar, a prop del centre del poble.

Construïda en 1914 com a residència d'estiu per a una família acomodada, aquesta
espectacular finca modernista seria un excel·lent projecte de renovació. L'habitatge
està distribuït en quatre plantes i pot ser reformada com a habitatge unifamiliar o
dividida en dos habitatges independents. Les normatives de planificació local també
permetrien el seu ús com a hotel o restaurant.

Amb la distribució actual, té el nivell principal a la planta baixa superior, amb un
vestíbul d'entrada, un saló-menjador principal amb una gran xemeneia, una cuina,
una cambra de bany i un saló secundari. A la primera planta hi ha cinc dormitoris
dobles més altres estances més petites que poden convertir-se en banys. En aquest
nivell també hi ha una capella amb una galeria per un cor. A la segona planta hi ha
una zona multiusos més dos altells. A la planta baixa inferior actualment hi ha un
apartament independent amb la seva pròpia entrada, saló, cuina, bany i diversos
trasters.

La casa es presenta pràcticament en estat original i presenta moltes característiques
molt atractives, com els sòls i parets hidràulics, les bigues vistes i les portes interiors
amb panells de vidre.

La casa està orientada al sud-oest i ofereix bones vistes a la vall ia les muntanyes. Es
ven amb gairebé 2.000 m² de terreny, el que permet crear un ampli jardí.

La casa està a uns 5 minuts a peu del centre del poble de Vallromanes i Barcelona
queda a uns 30 minuts amb cotxe. Vallromanes ofereix un reconegut camp de golf i
està al costat del parc natural de la Serralada Litoral.

lucasfox.cat/go/mrs19031

Vistes a les muntanyes , Jardí, Terrassa,
Característiques d'època, Llum natural,
Propietat d'època, Sostres alts,
Edifici modernista,
A prop del transport públic , A renovar,
Balcó, Entrada de servei, Llar de foc,
S'accepten mascotes , Traster, Vistes
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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