
VENUT/UDA

REF. MRS22695

650.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 5 dormitoris en venda a Teià, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Teià »  08329

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

284m²
Edificats  

625m²
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

Casa a 3 vents amb espais molt amplis tant a
l&#39;interior com a l&#39;exterior i unes magnífiques
vistes a la mar, la muntanya i Barcelona.

Excel·lent casa d'uns 284 m² construïts sobre una parcel·la d'uns 625 m² amb molt
bona orientació cap al sud, molta llum natural i unes vistes fantàstiques a la mar ia
Barcelona. Es troba en una de les millors urbanitzacions de Teià, La Vinya, a prop de
la vila de Teià i d'Alella ia tan sols 20 minuts de la gran ciutat. Té bon accés a
l'transport públic i està a 40 minuts amb cotxe de l'aeroport.

La casa va ser construïda el 1988 però va ser reformada sobre l'any 2000.

L'entrada principal ens porta a un rebedor que dóna pas a una àmplia i diàfana sala
d'estar amb una llar de foc i una zona de menjador. La cuina office de generoses
dimensions té accés directe a jardí posterior ia la zona de barbacoa. Un safareig i un
bany amb dutxa completen la planta principal.

A la primera planta la casa ens ofereix dos dormitoris dobles amb un bany complet,
un dormitori petit o despatx i el dormitori principal en suite amb bany complet i
vestidor.

Finalment, a la segona planta tenim dos dormitoris més i dues terrasses amb les
millors vistes de la casa (a la mar, a Barcelona ia la muntanya).

La casa té un garatge per a dos cotxes.

Ja sigui en vetllades familiars al voltant de la xemeneia a l'hivern o en meravelloses
sopars a l'aire lliure amb vista a la mar a l'estiu, aquesta és l'habitatge perfecta per
gaudir de moments inoblidables amb la família i gaudir de l'excel·lent clima i la
qualitat de vida que ofereix el Maresme .

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/mrs22695

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals , Balcó,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, S'accepten mascotes , Safareig,
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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	Casa a 3 vents amb espais molt amplis tant a l&#39;interior com a l&#39;exterior i unes magnífiques vistes a la mar, la muntanya i Barcelona.

