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1.350.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd

5 Slaapkamer huis / villa te koop in Tiana, Barcelona
Spanje » Barcelona » Maresme Kust » Tiana / Mas Ram » 08391
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OMSCHRIJVING

Charmante historische boerderij nabij de stad Tiana op
een perceel van bijna 5.000 m² te koop op 15 minuten van
Barcelona.
Gotische boerderij gebouwd in de 17e eeuw ongeveer in 1606 en gerenoveerd in 1980.
Het huis heeft een bebouwde oppervlakte van 610 m² en ligt op een perceel van
4.872 m².
Het ligt op slechts 10 minuten lopen van de stad Tiana en de basisvoorzieningen.
Het huis is verdeeld over twee niveaus. Op de begane grond vinden we een grote hal
die typerend is voor een lokale boerderij, die ons naar beide kanten van het huis
leidt. Aan de ene kant vinden we een prachtige wijnkelder met zijn antieke persen, en
aan de andere kant biedt het huis een keuken met directe toegang tot de tuin en een
woonkamer met open haard en toegang tot de zomerse eetkamer. Een toilet maakt de
dagruimte compleet.

lucasfox.co.nl/go/mrs25461
Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Waterput, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Alarm, Airconditioning

Op de bovenverdieping vinden we een centrale overloop die toegang geeft tot de
slaapkamers. De eerste verdieping bestaat uit vier grote slaapkamers, een extra
kamer en een complete badkamer. Boven de woonkamer, gebruikmakend van de
dubbele hoogte, vinden we een ideale ruimte om een kantoor of een thuiskantoor in
te richten.
De tuin van het huis heeft verschillende ruimtes zoals het zwembad, de tuin,
fruitbomen, een zomerse eethoek, een barbecue en groene zones.
Neem contact met ons op om dit fantastische huis in rustieke stijl te bezoeken, op
slechts 10 minuten lopen van de stad en 15 km van het centrum van Barcelona.
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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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