
REF. MRS11416

750.000 € Huis / Villa - Te koop
7 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Premià de Dalt, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Premià de Dalt »  08338

7
Slaapkamers  

3
Badkamers  

687m²
Plattegrond  

1.610m²
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

Charmant herenhuis met uitstekend renovatiepotentieel,
te koop in Premià de Dalt.

Dit charmante huis te koop in het centrum van Premià de Dalt is de perfecte
gelegenheid voor diegenen die op zoek zijn naar een historisch pand om te
renoveren. Het huis dateert uit 1500 en heeft nog steeds originele kenmerken en een
uitstekend renovatiepotentieel. De locatie, op slechts 10 minuten van het strand en
het treinstation en 30 minuten van Barcelona, maakt het een ideaal huis aan zee,
maar toch goed verbonden met het stadscentrum.

De begane grond bestaat momenteel uit een ruime woonkamer met een open haard
en een speelruimte, nog een kamer, die momenteel wordt gebruikt als eetkamer, en
de keuken. Er is 1 slaapkamer en 1 badkamer op de begane grond, evenals een
bijkeuken en een pantry. Gewelfde Catalaanse plafonds voegen karakter en charme
toe aan de ruimtes op de begane grond.

Een grote hal verbindt de 6 slaapkamers op de eerste verdieping, 1 van de
slaapkamers is de hoofdslaapkamer met toegang tot een terras vanwaar u een
prachtig uitzicht op zee heeft.

De uitstekende buitenruimte omvat verschillende gebieden met fruitbomen, een
volkstuin en een zwembad.

Een fantastische kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning met een groot
renovatiepotentieel aan de prachtige kust van Maresme. Het is ook een interessante
optie voor beleggers die kunnen worden omgezet in een restaurant of locatie voor
het houden van evenementen.

lucasfox.co.nl/go/mrs11416

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Parkeerplaats
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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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