REF. MRS32992

2.050.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Alella, Barcelona
Espanya » Barcelona » El Maresme » Alella » 08328
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.cat

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa amb 6 dormitoris, vistes immillorables i acabats d
´alta qualitat en venda a una urbanització d´Alella.
Lucas Fox es complau a presentar-los un dels millors habitatges en venda a la zona
del Maresme. Se situa en concret en una urbanització d'Alella, amb molta privadesa,
tranquil·litat, vistes idíl·liques al mar, a Barcelona i al poble.
Es tracta d´un habitatge amb una parcel·la d´aproximadament 2600 m² amb uns 690
m² de construcció total dividit en tres plantes. A la planta inferior, hi trobem un
excel·lent garatge amb capacitat per a un mínim de tres cotxes, amb gran espai per a
traster i sala annexa. En aquesta planta, també hi trobem un dormitori amb bany,
ideal per al servei, una sala per a gimnàs i una gran estada destinada a instal·lacions.
A la planta principal, tenim un saló-menjador espectacular amb sostres alts i uns
finestrals de grans dimensions, que ens obren les portes a les fantàstiques vistes
d'Alella, Barcelona i al mar. El disseny de la casa permet gaudir de les magnífiques
vistes, amb una entrada de llum envejable i molt ben connectat amb el porxo destiu i
la zona de la piscina desbordant. En aquesta mateixa planta, hi trobem també la
cuina, un rebost, zona de bugaderia, sala de televisió, dos dormitoris dobles, un bany
i el dormitori principal amb vestidor i bany incorporat. Totes les estances són
exteriors, amb vistes i molta lluminositat.
Tot seguit, arribem a la primera planta. Hi ha un espai molt generós i ampli, amb una
zona oberta ideal per a oficina, llibreria o sala de piano, entre d'altres. També hi
trobem una sala annexa, que podria ser una sala de cinema, un dormitori o sala
polivalent. Tot seguit, s'ofereixen dos dormitoris dobles, un bany complet i un altre
dormitori tipus suite.

lucasfox.cat/go/mrs32992
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Garatge privat, Gimnàs,
Llum natural, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Biblioteca,
Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Parc infantil, Plafons solars,
S'accepten mascotes , Safareig, Sala de jocs,
Sistema domòtic, Traster, Vestidor, Vistes,
Zona chill-out

Destaquem de la casa l´excel·lent robustesa de l´edificació, la seva orientació sud, les
vistes des de pràcticament tots els punts de l´habitatge, el sistema de domòtica des d
´on podem controlar tant l´electrònica de la casa com les diferents instal·lacions, i la
veracitat en quant al seu gaudi.
Truqui'ns per sol·licitar 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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