
VERKOCHT

REF. LFS5077

1.100.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Premià de Dalt, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Premià de Dalt »  08338

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

430m²
Plattegrond  

1.980m²
Perceeloppervlakte

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.co.nl Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Ontworpen door Josep Lluis Sert, dezelfde architect als de
Miró Foundation in Barcelona, deze spectactulaire
accommodatie is een fantastisch voorbeeld van zijn
mediterrane rationalistische stijl.

Deze accommodatie ligt op een heuvel en biedt een unieke stijl en een prachtig
uitzicht op de kust van Maresme, tot aan Barcelona.

Het werd in 1980 gebouwd en is door de huidige eigenaars uitgebreid met behoud
van veel van zijn originele kenmerken. Gebouwd op een helling op het zuiden, is het
huis gevuld met natuurlijk licht en verdeeld over 3 verdiepingen.

Op de begane grond leidt de hoofdingang naar een hal met een lift die alle
verdiepingen verbindt. Ook op dit niveau is een tweepersoons slaapkamer met
ensuite badkamer die kan worden omgezet in een gastenverblijf.

Op de eerste verdieping is er de open woon-eetkamer met openslaande deuren naar
een overdekt buitenterras; de keuken en de master bedroom suite met terras,
inbouwkasten en badkamer.

Op de tweede verdieping vindt u nog een suite met een tweepersoonsbed, nog 2
tweepersoonsslaapkamers, een badkamer en toegang tot een terras van 150 m² dat
perfect is voor zomerse evenementen en een barbecue.

Buiten is het huis omgeven door mediterrane vegetatie. Het heeft een parkeerplaats
buiten en biedt voldoende ruimte om een garage en / of zwembad te bouwen.

Een geweldige kans om een stuk architectuurgeschiedenis te kopen dat een
fantastische gezinswoning of tweede woning zou zijn.

lucasfox.co.nl/go/lfs5077

Zeezicht, Tuin, Terras, Jacuzzi, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Parkeerplaats, Verwarming,
Open haard, Inbouwkasten, Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Balkon
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.

REF. LFS5077

1.100.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Premià de Dalt, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Premià de Dalt »  08338

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

430m²
Plattegrond  

1.980m²
Perceeloppervlakte

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.co.nl Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl

	Ontworpen door Josep Lluis Sert, dezelfde architect als de Miró Foundation in Barcelona, deze spectactulaire accommodatie is een fantastisch voorbeeld van zijn mediterrane rationalistische stijl.

