
VENUT/UDA

REF. MRS14527

1.275.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Teià, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Teià »  08329

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

391m²
Plànol  

962m²
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

Preciosa casa familiar amb un gran jardí, piscina i vistes al
mar, en venda a Teià, a la costa del Maresme.

Aquesta moderna casa de 391 m², situada a la coneguda zona residencial de Vallmora,
compta amb materials i acabats d'altíssima qualitat. Des de la seva ubicació
privilegiada en un vessant, l'habitatge té vistes al mar i llum natural al llarg de tot el
dia gràcies a la seva orientació sud-est.

Construïda el 2006, el disseny d'aquesta vila combina elements contemporanis i
tradicionals. La casa es distribueix en 2 plantes i disposa d'un ampli jardí.

A la primera planta, es troba l'entrada principal i l'accés al garatge de 2 places. Aquí,
també se situa el dormitori principal amb vestidor i bany privat que dóna a una
terrassa amb precioses vistes al mar. Hi ha altres 2 dormitoris dobles que
comparteixen un gran bany familiar i un estudi que podria utilitzar-se com un
dormitori addicional.

A la planta inferior, hi trobem un impressionant saló-menjador de 60 m² amb sostre
de doble alçada i una acollidora llar de foc de disseny modern. Les portes del pati
donen a un bonic menjador a l'aire lliure.

Al jardí de gespa artificial de dos nivells, uns graons condueixen a la piscina
envoltada de terrasses de fusta.

L'habitatge compta amb calefacció per terra radiant i plaques solars per a l'aigua
calenta

No dubti en contactar amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquesta
fantàstica casa familiar a venda Teià.

lucasfox.cat/go/mrs14527

Vistes al mar , Piscina, Jardí, Garatge privat,
Parquet, Llum natural, Aparcament, Vistes,
Traster, Safareig, S'accepten mascotes ,
Plafons solars, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, 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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