
VENDIDO

REF. MRS11002

1.300.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / Vila Quartos à venda em Premià de Dalt, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Premià de Dalt »  08338

6
Quartos  

5
wc  

573m²
Plano  

1.949m²
area do terreno

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.pt Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Bela vila histórica com 6 quartos, um grande jardim e uma
torre, à venda em Premià de Dalt.

Bela vila de 573 m² de caráter histórico, localizada em um terreno de 1.949 m². Está
localizado a poucos minutos do centro de Premià de Dalt, do Parque da Serralada
Litoral e das praias da Costa del Maresme.

Foi construído em 1900 e é acessado por um caminho elegante que leva a uma
magnífica área de jardim, com a possibilidade de instalar uma piscina, conforme o
caso.

A parte de trás da casa oferece, por um lado, uma grande área de churrasco e,
anexada à casa principal, há uma torre incrível com 4 andares. Esta torre fica no
térreo, com acesso a partir do jardim, e uma sala / quarto no primeiro andar, com
acesso a partir do interior da casa principal. O segundo e o terceiro andar da torre
são acessados por escadas localizadas na parte de trás da casa, que exigem uma
reforma completa, com muitas possibilidades de expansão do espaço.

Um longo corredor leva à sala principal da casa, à sala de jantar e à sala de estar,
todas com acesso ao exterior. A sala de jantar e a sala de estar consistem em uma
lareira e também recebem luz natural abundante. Os pisos deste piso estão
acabados com parquet de madeira de carvalho e piso aquecido. Este andar também
possui um banheiro de cortesia, uma grande cozinha equipada com eletrodomésticos
Bulthaup, uma área de jantar informal e acesso a uma bela varanda com arcos, ideal
para almoçar no verão à sombra.

O primeiro andar abriga uma sala de estar que separa o quarto principal, com
banheiro privativo (chuveiro e banheira), escritório com lareira e ar condicionado,
dos outros 3 quartos duplos, 2 banheiros e lavanderia. Esta planta se comunica com o
primeiro andar da torre.

O segundo andar (sótão) consiste em uma grande sala para a TV e um quarto com
banheiro e cozinha próprios. Este espaço é perfeito para os hóspedes. Finalmente,
consiste em um espaço de estacionamento.

As vistas da floresta agregam charme rústico a esta fantástica casa, além de oferecer
a tranquilidade e a privacidade necessárias para uma excelente qualidade de vida,
perto de todos os serviços, da praia e com fácil acesso a Barcelona.

lucasfox.pt/go/mrs11002

Jardim, Private garage, Parquet,
Radiadores para pavimento,
Perto de transporte público , Churrasco,
Chaminé, Biblioteca, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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