
REF. MRS30306

985.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Montgat, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Montgat »  08390

5
Slaapkamers  

2
Badkamers  

256m²
Plattegrond  

141m²
Perceeloppervlakte

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

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een charmant historisch pand met 5 slaapkamers,
liefdevol gerestaureerd door de huidige eigenaar en
gepresenteerd in een instapklare staat.

Dit charmante vissershuis is in 2008 grondig gerenoveerd door de huidige eigenaar,
waarbij bijna alles behalve de buitenmuren volledig is herbouwd. Het is gelegen op
een bevoorrechte locatie naast de zee met directe toegang voor voetgangers tot het
strand via een tunnel onder de treinsporen.

De woning op het zuiden is gevuld met natuurlijk licht en is verdeeld over 3
verdiepingen:

Op de begane grond komt de hoofdentree uit op een ruime woonkamer met
balkenplafond en tegelvloer met vloerverwarming. Dit leidt tot een ruime
woonkeuken en een gastenbadkamer met douche.

Boven op de eerste verdieping zijn er 4 slaapkamers, waarvan 2 met balkon met
uitzicht op de zee, en een familiebadkamer met 2 douches.

Op de tweede verdieping is er een open zolderruimte die momenteel wordt gebruikt
als een 5e slaapkamer die de mogelijkheid biedt om in tweeën te splitsen en een
badkamer toe te voegen.

Buiten is er een kleine, beschutte patiotuin met een zithoek. Er is een aparte berging
en machinekamer met toegang vanaf de achterzijde van de woning.

De woning is voorzien van een nieuw, goed geïsoleerd dak, massief houten vloer op
de bovenverdiepingen, centrale verwarming op gas, moderne houten kozijnen met
dubbele beglazing en veel originele details. Het wordt aangeboden in instapklare
staat.

Gelegen op slechts een paar minuten lopen van het treinstation Montgat Nord en op
loopafstand van vele lokale winkels en restaurants, zou het pand een uitstekende
gezinswoning aan het strand zijn.

lucasfox.co.nl/go/mrs30306

Zeezicht, Eerste lijn zee,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Houten vloeren, Vloerverwarming,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Gerenoveerd,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Balkon, Alarm
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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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