
VENUT/UDA

REF. MRS10133

1.300.000 € Masia - Venut/uda
Masia de 10 dormitoris en venda a Alella, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Alella »  08328

10
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

641m²
Plànol  

3.070m²
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

Masia històrica a reformar per complet, en venda a pocs
minuts del centre d&#39;Alella.

Aquest habitatge històrica data de 1790, amb una ampliació realitzada el 1912, està
per reformar completament. La masia té vistes al mar, a la muntanya i al poble, a més
disposa de molts elements arquitectònics originals de l'època, incloent sòl hidràulic,
portes i motllures originals i revestiments de fusta. A la planta baixa trobem sostres
amb la tradicional volta catalana.

Una atractiva opció per a inversors o aquells que vulguin dissenyar la casa dels seus
somnis des de zero. La propietat ofereix moltes possibilitats de reforma. Es
distribueix en 3 plantes: la planta baixa consta d'un celler, un apartament per al
servei amb cuina, dormitori, saló, bany i garatge.

La primera planta disposa d'un menjador, un saló amb una llar de foc i una cuina.
També hi ha 3 dormitoris dobles i un bany. Com ofereix moltes possibilitats de
reforma, hi ha la possibilitat de canviar la distribució per adaptar-la a les necessitats
del nou propietari. Els 6 dormitoris restants i els 2 cambres de bany es troben a la
segona planta.

Uns elegants jardins envolten la propietat, amb poca feina podrien arribar al seu
màxim potencial. Hi ha unes vistes meravelloses al mar, a la muntanya i al poble.

Una oportunitat única per reformar aquesta històrica masia situada a pocs minuts
caminant del centre d'Alella.

lucasfox.cat/go/mrs10133

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Característiques d'època,
Paviments hidràulics, Propietat d'època,
Sostres alts, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Balcó, Calefacció, Llar de foc,
Traster
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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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