
SÅLD

REF. MRS21791

710 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Premià de Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Premià de Mar »  08330

4
Sovrum  

3
Badrum  

242m²
Planlösning  

153m²
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
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fullt renoverat radhus med charmiga originaldetaljer i
centrum av Premià de Mar, bara några meter från
stranden

Detta byhus ligger på en av de bästa gatorna i Premià de Mar: ett oslagbart läge med
alla tjänster till hands och utmärkta väg- och kollektivtrafikförbindelser. Fastigheten
går tillbaka till 1930 och renoverades nyligen av sina nuvarande ägare med stor smak
och charm. De har varit noga med att bibehålla alla originalfunktioner samtidigt som
de innehåller moderna material.

När vi kommer in i huset leder en hall till det elegant inredda vardagsrummet. Varma
färger har valts och högt i tak, träbjälkar, originalmålningar och de hydrauliska golven
bibehålls för att skapa bekväma bostadsområden som påminner om perioden.

På bottenvåningen finns också ett gästbadrum, en fantastisk matsal och ett stort kök
som vetter mot en trädgård på cirka 70 m².

På första våningen finns 2 dubbelrum och ett badrum. Ett av sovrummen har ett litet
omklädningsrum och tillgång till en stor terrass. Vid denna höjd är det rikliga
naturliga ljuset som kommer in genom de stora fönstren överraskande. Detta ljus i
kombination med det varma färgschemat ger en glad medelhavsmiljö.

På andra våningen finns ytterligare två sovrum med dubbelsäng och ett badrum och
slutligen en stor terrass med avkopplingsområde och vacker utsikt över havet, staden
och bergen.

En riktig juvel i hjärtat av Maresme.

lucasfox.se/go/mrs21791

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
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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