
SÅLD

REF. MRS10821

630 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Alella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Alella »  08328

5
Sovrum  

5
Badrum  

390m²
Planlösning  

630m²
Totalyta

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.se Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Rymligt hem med 5 sovrum till salu i Alella, nära till alla
bekvämligheter och med enkel tillgång till Barcelona.

Semi-fristående hus till salu i den eftertraktade staden Alella, vid Maresme-kusten, 5
minuters promenad från alla tjänster, gym, skolor, affärer och ett bra urval av
restauranger. Vidare kan Barcelona nås med bil på bara 15 minuter eller enkelt med
kollektivtrafik.

Fastigheten är fördelad över två huvudvåningar och en källare. På entréplanet leder
en entré till det rymliga vardagsrummet med öppen spis och tillgång till
utomhusavkylningsområdet, trädgården och poolen. Den delade matplatsen är
perfekt för middagar och familjemåltider medan mat i köket är perfekt för informell
mat. Köket är välutrustat med både gas- och induktionshällar samt gott om förvaring.
Det finns ett tvättstuga som leder ut från köket plus ett servicesovrum och en dusch.
Rum på denna våning har attraktiva marmorgolv.

En trappa leder upp till första våningen där vi hittar sovrummet som har en balkong
med utsikt över det omgivande området och ett badrum med badkar komplett med
badkar och dubbelt handfat. Förutom sovrummet finns det ytterligare 3 sovrum med
inbyggda garderober för maximal lagring, varav två för närvarande används som
kontorslokaler. Ett stort badrum slutför första våningen.

I källaren finns ett stort mångsidig rum, en gästtoalett, ett garage för 2 bilar och en
verkstad.

Med en välskött trädgård inklusive grillplats, grönsakslack och pool, erbjuder
fastigheten utmärkta utomhusutrymmen som är perfekta för att utnyttja det
avundsvärda klimatet.

Ytterligare anmärkningsvärda funktioner inkluderar luftkonditionering, värme och
dubbla fönster för komfort året runt. Ett idealiskt familjhem i Allela.

lucasfox.se/go/mrs10821

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Balkong
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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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