
VENDIDO

REF. MRS21791

710.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / Vila Excelentes condições Quartos à venda em Premià de Mar, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Premià de Mar »  08330

4
Quartos  

3
wc  

242m²
Plano  

153m²
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

Casa de cidade fantástica no centro de Premià de Mar,
completamente renovada com muito charme e
personalidade.

Temos o prazer de apresentar esta casa de cidade localizada em uma das melhores
ruas de Premià de Mar: uma localização imbatível, com todos os serviços ao seu
alcance e com excelente comunicação tanto por transporte rodoviário quanto por
transporte público. É uma casa da cidade de 1930 que foi recentemente renovada por
seus atuais proprietários com muito bom gosto e charme. Eles tentaram manter
todos os elementos originais da época e, ao mesmo tempo, integrar os espaços com
os materiais atuais, mantendo a essência do caráter imponente que reina na casa.

Ao entrar na casa, atravessar o corredor e entrar na sala, somos invadidos por uma
sensação de paz e tranquilidade devido ao design e decoração do espaço. Eles
tentaram manter e restaurar as cores quentes, os tetos altos da casa, as vigas de
madeira, as pinturas originais e o piso hidráulico para oferecer espaços confortáveis
e agradáveis da época.

No térreo, também encontramos um banheiro de cortesia, uma fabulosa sala de
jantar e uma magnífica cozinha grande que se conecta a um belo pátio de cerca de 70
m².

No primeiro andar, temos 2 quartos duplos e um banheiro. Um dos quartos tem um
pequeno camarim e acesso a um grande terraço. Nesta altura, a luz natural
abundante que entra pelas grandes janelas é surpreendente. As cores quentes
permitem que toda a luz natural flua por toda a casa, proporcionando uma atmosfera
alegre e mediterrânea.

No segundo andar, temos outros dois quartos duplos e um banheiro e, finalmente,
um grande terraço com área de relaxamento e belas vistas do mar, da cidade e das
montanhas.

Sem dúvida, é uma jóia no coração de Maresme.

lucasfox.pt/go/mrs21791

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Jardim, Tectos altos,
Pavimento em mosaico , Parquet,
Luz natural, Edificio da época,
Características da época, Vistas, Vestiário,
Varanda, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Painéis solares ,
Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Armários empotrados , Àrea chill out,
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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