
PREU REBAIXAT

REF. MRS11610

2.690.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 9 dormitoris en venda a Tiana, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Tiana / Mas Ram »  08391

9
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

893m²
Plànol  

3.125m²
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

Magnífica vila situada al centre de Tiana, amb els
interiors i exteriors completament restaurats al seu estil
renaixentista original neoclàssic i italià de 1850.

Aquest edifici històric té el segell creatiu únic del reconegut artista contemporani
català Antoni Tàpies, i en el seu cor se situa una fabulosa sala d'estar sota una cúpula
amb guixeria original adornada.

Des d'aquí es pot accedir a més grans espais, amb espectaculars acabats de fusta,
marbre i mosaic, i una bella escala original que connecta les 3 plantes.

Les característiques i elements arquitectònics d'aquest habitatge s'han dissenyat a
mida i inclouen bigues i fusteria de pi americà, terra de fusta de roure i rajoles
hidràuliques fetes a mà, i marbre verd del Brasil, Itàlia i l'Índia. Disposa de pintures i
frescos restaurats en 2013-2014 per Carla Alpañez i fins i tot un bany d'or de 24
quirats.

Altres aspectes destacats d'aquesta vila inclouen el dormitori principal amb terrassa i
vistes al mar, una sala d'estar addicional amb una llar de foc espectacular i un gran
menjador amb espai per a 26 comensals. Aquesta estada resulta un exemple perfecte
dels impressionants detalls emprats en la restauració, utilitzant pi americà, teca,
caoba i auró amb una acurada pintura en nacre blanc.

La sensació d'amplitud i luxe s'estén al llarg d'aquesta propietat única i increïble, des
de l'ampli celler fins al home cinema de l'última planta i el terrat, des d'on es poden
gaudir de vistes de 360 º a les muntanyes i el mar.

Disposa d'una gran varietat de característiques modernes de luxe per combinar el
confort amb el patrimoni cultural, incloent una fantàstica cuina industrial i aire
condicionat fred i calent integrat. La zona a visitant o servei consta de 3 dormitoris, 2
banys i un saló amb cuina integrada, a més, hi ha un sistema de timbre de servei en
totes les estances.

Els exteriors ofereixen jardins emmurallats que condueixen a terrasses obertes amb
balustrades ia una zona de piscina oberta. Un sistema automàtic de reg per aspersió i
reg per degoteig facilita la cura del jardí i manté tot en perfecte estat.

lucasfox.cat/go/mrs11610

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Terres de marbre, Sostres alts,
Propietat d'època, Paviments hidràulics,
Llum natural, Característiques d'època,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Seguretat,
Saló de bellesa , Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Pou, Parc infantil,
Llar de foc, Interior, Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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