REF. MRS20614

€1,050,000 Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 5 Slaapkamer Huis / Villa met 492m² Tuin te koop in Premià de Dalt
Spanje » Barcelona » Maresme Kust » Premià de Dalt » 08339
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Contact ons over deze woning
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanje

REF. MRS20614

€1,050,000 Huis / Villa - Te koop

Nieuwbouw 5 Slaapkamer Huis / Villa met 492m² Tuin te koop in Premià de Dalt
Spanje » Barcelona » Maresme Kust » Premià de Dalt » 08339

5

5

417m²

663m²

492m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Tuin

OMSCHRIJVING

Moderne villa met 4 slaapkamers, een tuin en een
uitzonderlijk uitzicht op zee, te koop in Premià de Dalt.
Deze uitzonderlijke moderne villa maakt deel uit van een nieuwbouwproject in La
Cisa, Premià de Dalt. Een plaats van grote natuurlijke schoonheid, het is perfect om te
ontspannen in totale privacy zonder in te boeten aan diensten, op slechts een paar
minuten van het strand en minder dan 15 minuten van Barcelona.
Deze villa meet 417 m² verdeeld over twee verdiepingen plus een kelder. De begane
grond biedt een ruime woon-eetkamer met toegang tot een groot terras, de moderne,
volledig uitgeruste keuken en een gastenbadkamer. Een studie voltooit de begane
grond. De vier slaapkamers bevinden zich op de eerste verdieping. De grote
slaapkamer, met en-suite badkamer en met toegang tot een terras, is bijzonder
indrukwekkend. Nog twee badkamers worden gedeeld door de overige slaapkamers.
Het moderne ontwerp maximaliseert het natuurlijke licht op beide verdiepingen
dankzij de zeer grote ramen.

lucasfox.co.nl/go/mrs20614
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Nieuwbouw, Uitzicht

Een privégarage in de kelder biedt ruimte om drie voertuigen te parkeren. Buiten
biedt de tuin een prachtig uitzicht op zee.
Hoogwaardige materialen en afwerkingen zijn de Bulthaup-keuken, Tres Griferíakranen, aerothermische verwarming en vloerverwarming, verborgen
plafondkoelsysteem en LED-verlichting. Klanten kunnen de aanpassing voltooien
door te kiezen tussen verschillende materialen en afwerkingen. Onder de beschikbare
extra's vinden we een lift en open haard. Een zwembad kan tegen een toeslag aan de
tuin worden toegevoegd. Alle villa's in de promotie hebben een A energieefficiëntiecertificaat.
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze uitzonderlijke villa in La
Cisa. Voltooiing en levering Q1 2020.
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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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