
VENDIDO

REF. MRS21522

740.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / Vila Quartos à venda em Tiana, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Tiana / Mas Ram »  08391

7
Quartos  

3
wc  

328m²
Plano  

436m²
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

Uma bela moradia modernista do início do século XX, com
um jardim à venda no centro de Tiana, com fácil acesso a
todas as comodidades locais.

Esta encantadora casa isolada está localizada no centro de Tiana, na costa de
Maresme, a apenas 17 km do centro de Barcelona e a apenas 3 km da praia mais
próxima.

A casa, projetada pelo famoso arquiteto Ramon Maria Ruidor i Capella, foi construída
em 1915 e está distribuída em três níveis, que abrigam 7 quartos, 3 banheiros e salas
de estar espaçosas e luminosas. A sala principal oferece acesso ao jardim das
traseiras através de uma varanda encantadora e também há um grande terraço com
vista para o jardim no primeiro andar. O primeiro andar e os terraços no segundo
andar oferecem vistas parciais do mar.

A casa está localizada no centro da bela cidade de Tiana, famosa por sua arquitetura
modernista. A casa fica a uma curta distância de todos os serviços locais, como lojas,
cafés e restaurantes. A Escola Internacional Hamelin Laie, em Montgat, fica a apenas
5 minutos de carro e o acesso à auto-estrada mais próxima, que oferece fácil acesso à
cidade de Barcelona, fica a poucos minutos da casa.

A casa é apresentada em excelentes condições, embora se beneficie de algumas
atualizações cosméticas e ofereça amplo escopo para que um futuro comprador
agregue valor.

O estabelecimento não possui estacionamento privativo, mas está localizado em uma
área residencial, com a possibilidade de estacionar em ruas próximas.

Não hesite em contactar-nos para mais informações.

lucasfox.pt/go/mrs21522

Vistas ao mar , Terraço, Jardim, Tectos altos,
Pavimento em mosaico , Luz natural,
Características da época,
Edifício modernista, Vistas, Varanda,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Lavandaria, Exterior,
Despensa, Cozinha equipada, Chaminé,
Biblioteca, 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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	Uma bela moradia modernista do início do século XX, com um jardim à venda no centro de Tiana, com fácil acesso a todas as comodidades locais.

