
SÅLD

REF. MRS5853

1 990 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Vallromanes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Vallromanes »  08188

5
Sovrum  

5
Badrum  

688m²
Planlösning  

4.710m²
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

En exceptionell lyxfastighet i Vallromanes på en stor tomt
på 4710 m² inklusive ett 2-sovrums pensionat, en
tennisbana och pool

Spektakulärt fristående hus beläget i staden Vallromanes, några minuters promenad
från centrum och 30 minuter med bil från Barcelona.

Huvudbyggnaden är mer än 400 kvm och ligger på en tomt på cirka 4700 kvm, där vi
också hittar ett andra pensionat, en vacker trädgård med pool, flera verandor och en
tennisbana.

Huvudbyggnaden har 2 våningar. På bottenvåningen hittar vi en mysig hall som
skiljer dagområdet från nattområdet, tillsammans med ett trevligt gästbadrum. Till
höger ett imponerande vardagsrum med öppen spis, högt i tak och direkt tillgång till
trädgården. Därefter ett vardagsrum, ett stort kök med matplats och tillgång till
sommar veranda med grill. Bredvid köket hittar vi också ett rum för tvättstuga, ett
strykrum och ett gästbadrum.

Nattområdet består av 2 sviter med dubbelsäng med massor av naturligt ljus och
direkt tillgång till trädgården. Slutligen, på första våningen har vi master-sviten. Ett
spektakulärt rum på cirka 100 kvm, med överdådiga trätak, läsplats, öppen spis,
omklädningsrum och ett stort badrum med badkar och dusch.

Hela huset har central luftkonditionering, strålningsvärme uppdelat i zoner,
säkerhetsglas och högkvalitativa ytbehandlingar.

Extrahuset är designat för gäster, som har ett vardagsrum med öppen spis, badrum
och 2 dubbelrum. Dessutom har det ett garage, gym och förråd.

Tomten erbjuder fullständig integritet och de olika trädgårdsområdena som omger
fastigheten är särskilt trevliga. Den har också en vacker tennisbana och möjligheten
att utvidga befintliga eller extra byggnader, eftersom tomtens byggbara kapacitet
tillåter ytterligare ett hem och tillägg till befintliga.

Kontakta oss för att få detaljerad information om denna utsökta egendom.

lucasfox.se/go/mrs5853

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tennisbana, Gym,
Garagem privada, Padel-bana,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Turistlicens,
Tjänsteentré, Rullstolar, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Brunn, Bibliotek
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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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