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€740,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 6 dormitoris en venda a Alella, Barcelona
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DESCRIPCIÓ

Espaiosa casa unifamiliar amb jardí i piscina privada,
situada prop de Can Teixidó, Alella.
Aquesta fantàstica habitatge va ser construïda l'any 1998 i es presenta en bon estat.
Àmplia i molt còmoda, té 454 m² construïts i consta de sis dormitoris i quatre banys.
S'assenta sobre una bonica parcel · la de 499 m² amb jardí i piscina privada.
L'immoble està situat a la prestigiosa zona residencial d'Alella, La Serreta, on trobem
escoles i serveis a pocs minuts caminant. També està molt a prop de la platja.
L'habitatge es distribueix en dues plantes, un altell i una planta inferior amb un
garatge.
La planta principal disposa d'un gran saló-menjador amb dos porxos (un d'ells vidre),
una cuina amb sortida a la zona de barbacoa, dos dormitoris i dos banys (un d'ells
privat).
La primera planta consta de tres dormitoris amb terrasses i un bany complet. Un dels
dormitoris presumeix de bany propi i vestidor.

lucasfox.cat/go/mrs28229
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Terres de marbre,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, S'accepten mascotes , Traster,
Vestidor, Zona chill-out

En el nivell més alt es troba una golfa que alberga una gran sala polivalent amb llar
de foc.
La planta inferior consta d'un garatge amb capacitat per a dos cotxes, un safareig, un
taller i un ampli traster.
El jardí necessita poc manteniment i, juntament amb la piscina, ofereix molta
privacitat.
L'habitatge està equipada amb calefacció de gas natural, finestres d'alumini amb
doble vidre, terres de marbre i parquet de fusta.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta casa, a punt per entrar a
viure.
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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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