
VERKOCHT

REF. MRS11268

590.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Teià, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Teià »  08329

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

290m²
Plattegrond  

563m²
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

Halfvrijstaande woning met privé zwembad te koop met
uitzicht op de zee en de skyline van Barcelona, in het
vredige stadje Teia in Maresme.

Halfvrijstaand, op het zuiden gelegen stenen huis met een prachtig uitzicht op de zee
en de skyline van Barcelona, in het bevoorrechte Vinya-gebied van Teia, een
aangename wijk op slechts 20 minuten rijden van de stad Barcelona. Deze rustige
woonwijk aan de kust van Maresme laat u slechts een klein eindje rijden van het
strand, internationale scholen en alle voorzieningen.

Gebouwd in 1988, zou dit huis met 5 slaapkamers ideaal zijn als een familiehuis met
slechts een kleine update vereist. De mooie, onderhoudsvriendelijke tuin biedt een
bevoorrechte privéruimte in de buitenlucht, waaronder een zwembad met een
beveiligde ingang voor kinderen, een veranda met uitzicht op zee, barbecueplek en
een ontspanningsruimte met koele, weelderige vegetatie die voldoende schaduw
biedt.

Op de begane grond vinden we de hal met een ingebouwde kledingkast. De hal leidt
ons naar de split-level eetkamer en de woonkamer met een open haard en toegang
tot een schaduwrijk terras met uitzicht op zee.

De keuken biedt een informele eethoek en een aparte wasruimte. Op deze verdieping
bevindt zich ook een kantoor met een ingebouwde kledingkast en een
gastenbadkamer met een douche.

De eerste verdieping biedt de master suite met een ensuite badkamer met een
dubbele wastafel en een bad en toegang tot een terras met prachtig uitzicht op zee.
Er zijn nog 2 tweepersoonskamers, waarvan er 1 is voorzien van ingebouwde kasten
en een eenpersoonskamer, ook met ingebouwde kasten. Een complete badkamer met
een dubbele wastafel en een bad completeert dit niveau van het huis. Eindelijk
vinden we een garage met 3 auto's in de kelder.

Een uitstekend familiehuis met een ruim interieur, een grote eigen tuin en zwembad
en verreikend uitzicht in een rustige wijk Maresme.

lucasfox.co.nl/go/mrs11268

Zeezicht, Zwembad, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Barbecue, 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.
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