
REF. MRS37538

1.200.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 150m² terraço à venda em Alella
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Alella »  08328

5
Quartos  

5
wc  

432m²
Plano  

830m²
area do terreno  

150m²
Terraço

+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 com 4 quartos, um escritório muito grande, 3 casas
de banho, 2 instalações sanitárias e uma sala multiusos
para venda a poucos minutos de carro da cidade de
Alella.

Casa à venda em Alella, a poucos minutos de carro do centro da cidade e das praias e
a 20 minutos de carro de Barcelona.

É uma casa construída em 1990 e totalmente renovada entre 2015 e 2016 pelos atuais
proprietários. Uma reforma feita com consciência e com muito bons acabamentos.
Esta casa tem uma área de 430 m² num terreno com cerca de 830 m². Distribui-se por
três pisos mais um pequeno loft com um quarto tipo suite atualmente destinado a
hóspedes.

Entrando pela rua com o carro, acedemos a uma garagem, ideal para um carro, várias
motas e uma arrecadação, ou para dois carros de média dimensão. Neste mesmo
piso, encontramos o hall, o quarto principal com closet e casa de banho integrada,
três quartos duplos, uma casa de banho completa com banheira e duche e a
lavandaria.

No piso inferior, temos uma bela sala de jantar totalmente integrada com a cozinha,
com muita luz natural, grandes janelas, vista mar e serra e acesso direto aos
magníficos terraços para apreciar a paisagem. A cozinha é confortável, prática e com
materiais de alta qualidade. Neste mesmo piso temos também uma casa de banho de
cortesia, um escritório muito grande e por fim uma arrecadação.

No piso da semi-cave, vemos uma sala multiusos totalmente aberta e com muito
potencial para o seu uso e fruição, uma vez que pode ser utilizada como sala de
jogos, segunda sala de estar, segunda sala de jantar e sala de cinema, entre outros.
usa.

O jardim é um espaço muito prático, pois não exige um grande custo em termos de
manutenção e a piscina está localizada na melhor parte da casa para maximizar as
horas de sol no verão.

Sem dúvida, esta é uma grande oportunidade. Não hesite em contactar-nos para
marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/mrs37538

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina, Jardim, Private garage, Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Vestiário,
Sala de jogos, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Permitido animais, Parque infantil,
Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Churrasco, Chaminé, Biblioteca,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme

REF. MRS37538

1.200.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 150m² terraço à venda em Alella
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Alella »  08328

5
Quartos  

5
wc  

432m²
Plano  

830m²
area do terreno  

150m²
Terraço

+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.pt/go/mrs37538
https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


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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	Casa com 4 quartos, um escritório muito grande, 3 casas de banho, 2 instalações sanitárias e uma sala multiusos para venda a poucos minutos de carro da cidade de Alella.

