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REF. MRS20610

950 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 432m² Trädgård till salu i Premià de Dalt
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Premià de Dalt »  08339
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5
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+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
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Slående modern villa med havsutsikt, till salu i La Cisa,
Premià de Dalt.

Denna vackra moderna villa är en del av en ny utveckling i La Cisa, Premià de Dalt. En
plats med stor naturlig skönhet, det är perfekt att koppla av i total integritet utan att
offra närhet till tjänster, bara några minuter från stranden och mindre än 15 minuter
från Barcelona.

Denna villa mäter 460 m² fördelat på två våningar plus en källare. Bottenvåningen
erbjuder ett rymligt vardagsrum med matplats med tillgång till den stora terrassen,
det moderna, fullt utrustade köket och gästbadrummet. En studie avslutar
bottenvåningen. De fyra dubbelrummen ligger på första våningen, varav två har
tillgång till en terrass. Det stora sovrummet har eget badrum och det finns ytterligare
2 badrum som delas av de återstående sovrummen. Den moderna designen
maximerar naturligt ljus över båda golven tack vare mycket stora fönster.

Ett privat garage i källaren ger utrymme att parkera tre fordon. Den privata
trädgården erbjuder en pool och fantastisk havsutsikt.

Material och ytbehandlingar av hög kvalitet inkluderar Bulthaup-kök, Tres Grifería-
kranar, luftvärme och golvvärme, dold takkylsystem och LED-belysning. Kunder kan
avsluta anpassningen genom att välja mellan olika material och ytbehandlingar.
Bland de tillgängliga extrafunktionerna hittar vi en hiss och öppen spis. En pool kan
läggas till trädgården mot en extra kostnad. Alla villorna i kampanjen har ett A-
energieffektivitetscertifikat.

Kontakta oss för mer information om denna exceptionella villa i La Cisa. Slutförande
och leverans Q1 2020.

lucasfox.se/go/mrs20610

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Nybyggd
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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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