
PROPRIEDADE EM EXCLUSIVIDADE

REF. MRS25232

489.000 € Casa / Vila - Venda - Propriedade em exclusividade
Casa / Vila Excelentes condições Quartos à venda em Alella, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Alella »  08328

2
Quartos  

2
wc  

124m²
Plano  

89m²
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

Fantástica moradia com logradouro e totalmente
remodelada para venda no centro da vila de Alella.

Esta villa está localizada a apenas 2 minutos a pé do centro de Alella. Em 2019, a casa
foi totalmente remodelada, incluindo as suas instalações, e foi instalado o sistema de
ar condicionado canalizado em toda a casa e aquecimento central a gás.

A casa preserva alguns detalhes originais, como as grandes portas de madeira da
entrada e dos quartos.

No piso principal, existe uma entrada que dá acesso à cozinha e à sala. Um banheiro
de cortesia e um logradouro com churrasqueira completam este andar.

No primeiro andar, encontramos dois grandes quartos, cada um com seu próprio
banheiro privativo.

No segundo andar, a casa tem mais um quarto ou sótão que também dá acesso a um
grande terraço com solário.

Resumindo, estamos diante de uma casa muito charmosa, totalmente reformada,
com pé direito alto, quintal, terraços e no centro da cidade de Alella.

lucasfox.pt/go/mrs25232

Terraço, Tectos altos, Luz natural, Varanda,
Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Cozinha equipada, Churrasco,
Chaminé, Àrea chill out, Ar condicionado,
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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	Fantástica moradia com logradouro e totalmente remodelada para venda no centro da vila de Alella.

