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Casa / Vil·la de 7 dormitoris en venda a Tiana, Barcelona
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com
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Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una bonica casa unifamiliar modernista de principis de
segle XX amb jardí en venda al centre de Tiana, amb fàcil
accés a totes les comoditats locals.
Aquesta encantadora casa unifamiliar es troba al centre de Tiana, a la costa del
Maresme, a només 17 km de centre de Barcelona ia només 3 km de la platja més
propera.
L'habitatge, dissenyada pel famós arquitecte Ramon Maria Ruidor i Capella, va ser
construïda en 1915 i es distribueix en tres nivells, que alberguen 7 dormitoris, 3 banys
i sales d'estar àmplies i lluminoses. El saló principal ofereix sortida a jardí del darrere
a través d'un porxo encantador i també hi ha una gran terrassa amb vistes a jardí a la
primera planta. La primera planta i les terrasses de la segona planta ofereixen vista
parcial sobre el mar.
La casa se situa al centre de la bonica ciutat de Tiana, famosa per la seva
arquitectura modernista. L'habitatge és a poca distància a peu de tots els serveis
locals, com botigues, cafeteries i restaurants. L'escola internacional Hamelin Laie a
Montgat és a 5 minuts amb cotxe i l'accés a l'autopista més propera, que està ben
comunicat amb la ciutat de Barcelona, està a pocs minuts de l'habitatge.

lucasfox.cat/go/mrs21522
Vistes al mar , Terrassa, Jardí, Sostres alts,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Característiques d'època,
Edifici modernista, Vistes, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes , Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Balcó, Alarma,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

L'habitatge es presenta en excel·lents condicions, encara que es beneficiaria
d'algunes actualitzacions cosmètiques i ofereix un ampli marge perquè un futur
comprador afegiu valor.
L'establiment no disposa d'aparcament privat, però es troba en una zona residencial
amb possibilitat d'aparcar en carrers pròxims.
No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.
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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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