
SÅLD

REF. MRS10387

550 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Alella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Alella »  08328
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3
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208m²
Byggyta
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ÖVERBLICK

Superb duplexfastighet med terrass med fantastisk utsikt
över Alella vingårdar och en gemensam pool,
gångavstånd från stadens centrum.

Gångavstånd till centrum av den pittoreska Alella och med utsikt över vackra
vingårdar, hittar vi denna duplexfastighet med 3 sovrum, 3 badrum, en stor terrass
och en balkong, samt en fantastisk gemensam pool och 2 parkeringsplatser.

Detta vackert renoverade hem i Medelhavsstil är färdig med en mycket hög standard
med trägolv, luftkonditionering, dubbla glasfönster och gasvärme.

Entrén ger förvaringsutrymme och leder oss till den moderna köksdynan med Smeg-
apparater och vardagsrummet och matsalen med en öppen spis och en balkong. På
denna nivå finns också 3 sovrum inklusive sovrummet med eget badrum med dusch,
klädkammare och luftkonditionering, ett sovrum med dubbelsäng och ett mindre
sovrum med dubbelsäng, båda med inbyggda garderober och tillgång till balkongen.
Dessa sista 2 sovrum delar ett komplett badrum med badkar.

En trappa tar oss till vinden där vi hittar ett extra vardagsrum / studielokal med ett
litet badrum med dusch och toalett. Detta rum har direkt tillgång till den breda L-
formade terrassen med vacker utsikt över bergen och vingårdar i Alella. Vindsrummet
kan enkelt omvandlas till ett sovrum med eget badrum.

Denna underbara fastighet med 3-4 sovrum är perfekt för att njuta av en utmärkt
livsstil i Medelhavet med enkel tillgång till Barcelona City.

lucasfox.se/go/mrs10387

Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Hiss, Naturligt ljus, Parkett, Vingårdar,
Parkering, Balkong, Bibliotek, Djur vänligt,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Renoverad, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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