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DESCRIPCIÓ

Espaiosa casa de 4 dormitoris amb piscina i garatge gran
en venda a Alella, a prop de el centre de la vila.
Aquesta casa unifamiliar de bones proporcions té una superfície de 378 m² i es troba
a la popular urbanització Mar i Muntanya d'Alella, molt a prop de centre de la
localitat i de la platja.
Es va construir el 1984 i el 2006 es va ampliar i reformar de forma integral. Així
mateix, en els últims anys s'han realitzat més treballs de millora.

lucasfox.cat/go/mrs25017

La casa es distribueix en quatre plantes al voltant d'una escala central. A la planta
baixa hi ha una zona de despatx (originalment un dormitori individual), un bany amb
dutxa, un saló-menjador amb portes a una agradable zona chill out i una cuina amb
accés a la zona de barbacoa.

Vistes al mar , Jardí, Piscina, Garatge privat,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals , Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Safareig, Traster, Vestidor, Zona chill-out

A dalt, a la primera planta, hi ha el dormitori principal amb vestidor i bany amb dutxa.
Aquesta planta també acull altres dos dormitoris dobles i un bany familiar amb
banyera i dutxa.
A la segona planta hi ha dues golfes amb vistes a la mar, les quals actualment es
destinen a oficina i sala de jocs, però podrien convertir-se fàcilment en un o dos
dormitoris infantils.
El soterrani inclou un lavabo, dos trasters i un garatge amb capacitat per a dos cotxes
i espai suficient per a motos i bicicletes.
A l'exterior, el jardí disposa de piscina d'aigua salada, barbacoa coberta, menjador,
gespa i zona d'aparcament a l'aire lliure. A l'estar en una parcel·la cantonera, la casa
només té un veí directe.
Aquest habitatge seria perfecta per a una família i està disponible en exclusiva a
través de Lucas Fox.
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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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