
VENDIDO

REF. MRS20514

850.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / Vila Quartos à venda em Alella, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Alella »  08328

4
Quartos  

4
wc  

406m²
Plano  

1.216m²
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

Moradia de 4 quartos com um grande jardim, piscina e
vistas maravilhosas sobre o mar e a montanha, localizada
perto da Escola Internacional Hamelin.

Esta moradia está à venda na cidade de Alella, apenas a 15 km do centro de
Barcelona, a 2 km da praia e a poucos minutos a pé do centro da cidade e da
prestigiada escola internacional Hamelin.

A fazenda, voltada para o sudeste, tem uma área de 406 m² e está localizada em um
terreno de 1.216 m² com vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade, das vinhas
circundantes e do mar. Possui 4 quartos e 3 banheiros e possui um jardim com
terraço e uma grande piscina.

No térreo, inundado de luz natural, encontramos uma sala com banheiro de
hóspedes, um quarto duplo que pode ser usado como escritório e uma sala de estar
com lareira e acesso a um terraço sombreado, piscina e churrasqueira. Neste andar,
há também uma cozinha de escritório muito grande que foi remodelada em 2019 e
uma área de serviço.

No primeiro andar, temos o quarto principal com roupeiros, acesso a um terraço
privado com vista para o mar e um banheiro recém-reformado. Neste nível, também
encontramos dois quartos duplos e um banheiro. Todos os quartos têm novos pisos
de madeira. A cave tem uma boa adega, um bar e sala de jantar, estacionamento para
três carros e uma arrecadação.

No exterior pode desfrutar de um jardim com rega automática, uma grande piscina e
uma área de churrasco. A casa tem janelas de madeira com vidros duplos e
aquecimento central a gás.

Esta casa mediterrânea está bem conservada e este ano foi reformada pelos atuais
proprietários. Uma casa de família perfeita em uma área tranquila de segundas
residências.

lucasfox.pt/go/mrs20514

Vistas ao mar , Terraço, Piscina, Jardim,
Private garage, Pavimento de mármore,
Parquet, Luz natural, Estacionamento,
Vistas, Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco, Chaminé,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Aquecimento
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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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