
REF. MRS35169

1.285.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Vallromanes, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Vallromanes »  08188

5
Quartos  

6
wc  

613m²
Plano  

2.136m²
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 família de bom tamanho localizada em uma
pequena colina com vistas deslumbrantes sobre o campo.
Convenientemente localizado perto de um campo de
golfe de 18 buracos e uma escola internacional

Esta fantástica propriedade familiar à venda em Vallromanes está situada a apenas
30 minutos ao norte de Barcelona, na Costa Maresme.

A propriedade foi construída em 2000 e totalmente renovada em 2017, oferece 2
níveis de espaço e um porão de 200 m² e um lindo jardim plano. A casa dispõe de 4
quartos de boas dimensões, 3 deles em suite, com móveis embutidos, acabamentos
de alta qualidade e vistas panorâmicas deslumbrantes sobre o topo da colina.

Ao entrar na propriedade, encontra um acolhedor hall de entrada que conduz à sala
de estar muito luminosa e ampla com saída para um fantástico alpendre com vista
para a piscina de água salgada e jardim. Além disso, a cozinha totalmente renovada
oferece a mesma saída para o exterior. Na outra ala do hall, a área de noite oferece 2
quartos duplos em suite com roupeiros embutidos, um quarto duplo adicional usado
como escritório e um banheiro usado também como lavabo.

O primeiro andar é inteiramente dedicado à área dos pais, onde você pode encontrar
um escritório aberto e iluminado com acesso a um terraço ensolarado, um guarda-
roupa, um banheiro de muito bom tamanho com chuveiro e banheira e o quarto
duplo também com saída para um terraço fantástico. .

A cave oferece muitas áreas diferentes, desde uma grande sala multiusos, sala de
estar com bar, despensa, 1 quarto duplo com roupeiros embutidos e 2 quartos
individuais adicionais também com roupeiros embutidos,

A despensa, e 2 arrecadações, uma lavandaria e 2 casas de banho completam este
piso de 200 m². A garagem também oferece espaço para caber 3 carros.

Foi renovado com padrões muito altos e a propriedade está em condições
impecáveis, pronta para morar e desfrutar do estilo de vida espanhol no campo, a
apenas 30 minutos de carro da cidade de Barcelona e a 1 5 minutos da praia mais
próxima.

lucasfox.pt/go/mrs35169

Vistas à montanha, Terraço, Piscina, Jardim,
Private garage, Luz natural,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vistas, Vestiário, Varanda,
Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco,
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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