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DESCRIPCIÓ

Masia amb encant i en bones condicions en venda al
centre de Teià, Barcelona.
Aquesta encantadora masia s'ubica al ple centre de Teià, a prop de tots els serveis, a
només 10 minuts al cotxe de la platja ia 20 minuts de Barcelona. Diversos col·legis
internacionals es troben també en aquesta zona.
La parcel·la de 642 m² ofereix molta privadesa i tranquil·litat. La part més antiga de la
casa es va construir fa uns 300 anys i després es va ampliar a l'any 1900. Durant tots
aquests anys, la masia ha estat habitada i ben mantinguda, així avui dia es presenta
en bon estat.
Lhabitatge té una distribució molt còmoda, amb dues plantes i una part annexa
dedicada a un traster i sala polivalent. Totes estances tenen molt d'encant i
conserven detalls originals d'època, com ara terres originals, sostres alts amb bigues
de fusta a la vista.
La planta principal ofereix una àmplia sala dedicada a entrada i un menjador amb
cuina oberta. A continuació, es presenten dues àmplies estades tipus saló i un lavabo
complet. Des de la cuina, s´accedeix a la part annexa que disposa d´una entrada
individual i ofereix moltes possibilitats d´ús.

lucasfox.cat/go/mrs35456
Vistes a les muntanyes , Jardí,
Característiques d'època, Llum natural,
Propietat d'època,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
S'accepten mascotes , Sala de jocs, Traster,
Vistes, Zona chill-out

A la primera planta hi ha una àmplia sala/distribuïdor que dóna accés a quatre
dormitoris amplis, un d'ells amb bany privat i sortida a una terrassa amb agradables
vistes. Un altre lavabo complet i un traster també es troben en aquesta zona.
Al jardí, trobem arbres madurs que ofereixen agradable ombra a l'estiu i garanteixen
la seva privadesa.
La masia té calefacció de gas per radiadors i finestres de fusta noves i amb doble
vidre.
Aprofiteu aquesta fantàstica oportunitat. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per
concertar una visita.
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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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