REF. MRS24944

780.000 € Huis / Villa - Te koop

5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Vilassar, Barcelona
Spanje » Barcelona » Maresme Kust » Vilassar 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
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OMSCHRIJVING

Een ruime woning met 5 slaapkamers met lift, een
zwembad en panoramisch zeezicht te koop in Vilassar de
Dalt
Dit royale huis van 417 m² werd in 2004 gebouwd op een heuvel op het zuidwesten,
net boven het historische dorpscentrum van Vilassar de Dalt. De woning is verdeeld
over 3 verdiepingen, verbonden door een lift.
De eerste verdieping van het huis is op straatniveau en hier vinden we de garage
voor 2 wagens, de master bedroom suite met toegang tot een terras, aparte
kleedkamer, badkamer met ligbad en een kantoor (die als extra slaapkamer kan
worden gebruikt) .
Daaronder, op de begane grond, bevindt zich de hoofdingang, de woon-eetkamer van
60 m² met open haard en deuren naar de tuin, de keuken met deuren naar de
barbecue, een gastentoilet, een wasruimte, een badkamer met douche en een
wijnkelder.

lucasfox.co.nl/go/mrs24944
Zeezicht, Tuin, Zwembad, Prive garage, Lift,
Houten vloeren, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Barbecue, Berging,
Bijkeuken, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Open haard, Uitzicht, Verwarming

Boven in het huis, op de tweede verdieping, zijn er nog 3 tweepersoonsslaapkamers,
een met een ensuite badkamer, een inloopkast en een eigen terras. Ook op deze
verdieping is nog een badkamer met zowel ligbad als douche.
De compacte, onderhoudsarme tuin is voorzien van een zwembad, een kunstgras
gazon en een barbecueplek.
Het huis voldoet aan een zeer hoge standaard en is voorzien van centrale
verwarming op gas, centrale airconditioning, zowel marmer als hardhouten vloeren
en aluminium ramen met dubbele beglazing en luiken. Het biedt een prachtig
panoramisch uitzicht op zee en de bergen vanaf alle verdiepingen.
Gelegen in een rustige straat en op loopafstand van het dorpscentrum, zou het pand
een ideale hoofdverblijfplaats zijn voor een gezin of een tweede huis.
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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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