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Ruime villa in traditionele stijl met een zwembad en een
spectaculair uitzicht op Barcelona en de Middellandse
Zee.
Deze villa van 400 m² ligt op een heuvel met een prachtig uitzicht op een perceel van
850 m². Gebouwd in het jaar 2000 tot een hoge standaard door de huidige eigenaar,
is het huis verdeeld over 2 hoofdniveaus verbonden met een lift.
Op de begane grond leidt de voordeur naar een hal, de woon-eetkamer met een open
haard en openslaande deuren naar de tuin, de keuken met een aantrekkelijke ronde
ontbijtruimte, een tweepersoonsslaapkamer, een badkamer met douche en een
wasruimte.
Boven is er de slaapkamer suite met een kleedkamer, een badkamer met douche en
jacuzzi, en een terras. Ook op deze verdieping zijn nog 2 tweepersoonsslaapkamers
en nog een badkamer met een douche. Er is een extra tussenverdieping met een
ruimte voor meerdere ruimtes die kan worden omgebouwd tot nog een of twee
slaapkamers. Hieronder is er een parkeergarage voor 1-2 auto's.

lucasfox.co.nl/go/mrs17858
Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Prive garage, Lift, Houten vloeren,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Inbouwkasten,
Inloopkast, Open haard, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

Buiten beschikt de tuin over een groot terras met een barbecue, een zwembad en
een gazon. Op een lager niveau, met toegang vanuit een andere straat, is er een
garage / werkplaatsruimte van 150m² met een wenteltrap naar het zwembad.
Het huis heeft centrale verwarming op gas, airconditioning en dubbele beglazing
aluminium ramen met elektrische zonwering. Het wordt gepresenteerd in
inlevertoestand.
De hoge ligging van de accommodatie betekent dat het erg rustig is en dat de
uitzichten adembenemend zijn. Het heeft echter goede toegang tot de snelweg met
Barcelona op slechts 20 minuten met de auto en het is slechts 2 km van het
zandstrand in El Masnou. Het huis zou een uitstekende gezinswoning of tweede
woning in de buurt van Barcelona zijn.
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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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