
REF. MRS28969

2.360.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa te koop in Alella, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Alella »  08328

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

639m²
Plattegrond  

2.255m²
Perceeloppervlakte

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.co.nl Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Elegante villa van meer dan 600 m² te koop in de wijk
Serreta / Can Teixidor, op twee percelen van elk meer dan
1.000 m².

We zijn blij om deze nieuwe woning te koop te presenteren in een van de beste
wijken van Maresme. Met uitstekende toegang tot Barcelona en de rest van de
Maresme. De woning meet ruim 600 m² op een dubbel perceel van circa 2.200 m². Het
heeft in totaal 6 slaapkamers, 5 badkamers, een garage voor 6 auto's, een
zoutwaterzwembad met tegenstroomsysteem en automatische reiniging, een
koivijver, een lift en een benijdenswaardige tuin.

De woning is gelegen in de wijk La Serreta / Can Teixidor, met veel privacy, goede
toegang tot uitvalswegen, openbaar vervoer en op loopafstand van de stranden en de
jachtclub. De buitenruimte is spectaculair, het heeft een zeer comfortabele en ruime
tuin voor optimaal gebruik en genot. Een groot deel van de tuin is vlak en heeft een
zeer mooi uitzicht. Opgemerkt moet worden dat er een groot aantal palmbomen is,
ongeveer 50, ook citroenbomen, perzikbomen, een perenboom, een moestuin en nog
veel meer.

Het huis is verdeeld in 3 verdiepingen die met elkaar zijn verbonden door een lift die
van de kelderverdieping naar de bovenste verdieping van het huis gaat, waardoor
mensen met beperkte mobiliteit zich overal in het pand kunnen verplaatsen. De
huidige eigenaren hebben ook rekening gehouden met de beveiliging, die alle nodige
maatregelen hebben genomen voor gemoedsrust. Het heeft ijzeren deuren, beveiligd
glas, tralies, veiligheidsdeuren en bewakingscamera's. Ook de afwerking van de
woning is van hoge kwaliteit en ondanks dat de woning 14 jaar oud is, is het nog
steeds een moderne woning en in uitstekende staat.

Op de begane grond vinden we de woonkamer, met grote ramen, hoge plafonds, veel
lichtinval, zeer mooi uitzicht op de tuin en zelfs de zee. Deze ruimte is, net als de rest
van het huis, voorzien van airconditioning en vloerverwarming, allemaal opgedeeld in
zones volgens de behoeften. Vervolgens vinden we een zeer handige keuken, met
toegang tot de zomerporch en de tuin. Verderop, een gastenbadkamer, tv-kamer en
de hoofdslaapkamer met eigen badkamer. Op de eerste verdieping hebben we 4
tweepersoonsslaapkamers en twee badkamers. Ten slotte vinden we op de
benedenverdieping een vrij ruime fitnessruimte, een grote berging, een keuken en
massageruimte, een appartement met een keuken en badkamer voor het personeel,
een wasruimte en een grote garage voor 6 auto's.

lucasfox.co.nl/go/mrs28969

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Hoge plafonds, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Speelplaats,
Rolstoeltoegankelijk, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Alarm, Airconditioning, , 
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Deze woning is bijzonder comfortabel, zowel van binnen als van buiten. Bovendien
heeft het een geweldige locatie, uitstekende staat en een geweldig exterieurontwerp.
Zonder twijfel een uitstekend huis voor wie op zoek is naar ruimte, comfort en een
comfortabele, goed bereikbare locatie.

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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