
SÅLD

REF. MRS20514

850 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Alella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Alella »  08328

4
Sovrum  

4
Badrum  

406m²
Planlösning  

1.216m²
Totalyta

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

Villa med 4 sovrum med en stor trädgård, pool och utsikt
över havet och bergen, beläget nära Hamelin
internationella skola.

Denna villa till salu ligger i den eftertraktade byn Alella, bara 15 km från centrum av
Barcelona, 2 km från stranden och inom gångavstånd från byns centrum och 10
minuters bilresa till den högt uppskattade Hamelin International School.

Den sydostläge fastigheten mäter 406 m² och ligger på en tomt på 1 266 m² med
fantastisk panoramautsikt över byn, de omgivande vingårdarna och havet. Det
erbjuder 4 sovrum och 3 badrum och har en terrassträdgård med en stor pool.

På bottenvåningen finns det en entré med gästbadrum, ett sovrum med dubbelsäng
som kan användas som kontor och delad matsal och vardagsrum med öppen spis och
tillgång till en skuggig terrass, poolen och grillplats. Det finns ett mycket stort ätkök
som ombyggdes 2019 och en tvättstuga på samma våning.

På första våningen hittar vi sviten med inbyggda garderober, tillgång till en privat
terrass med havsutsikt och ett badrum som nyligen uppdaterades. På denna nivå
hittar vi också 2 dubbelrum och ett badrum. Alla sovrum har nya trägolv. I källaren
hittar vi ett bra vinkällarum, en bar och matplats, parkering för 3 bilar och ett förråd.

Det yttre har en mogen trädgård med automatiskt vattensystem, en stor pool och en
grillplats. Fastigheten har dubbla fönster med inramade träfönster och centralvärme
för gas.

Detta Medelhavshus har underhållits och renoverats i år av sina nuvarande ägare och
skulle göra det perfekta familjen hemma i ett lugnt område, och också perfekt för
andra husare.

lucasfox.se/go/mrs20514

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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