REF. MRS8053

€610,000 Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Argentona, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Argentona » 08310

5
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144m²

443m²
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Badrum

Byggyta

Totalyta
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ÖVERBLICK

Modernista-huset går tillbaka till 1914 och restaurerades
år 2000, beläget i staden Maresme i Argentona,
gångavstånd från centrum och lokala skolor.
Semi-hus med en stor L-formad trädgård och pool belägen i Argentona; gångavstånd
från centrum.
Huset, som går tillbaka till 1914, restaurerades kärleksfullt år 2000, och upprätthöll
ursprungliga perioddetaljer och skaffade fastigheten ett traditionellt men ändå
välskött utseende. Det har de ursprungliga tjocka väggarna som erbjuder bra
värmeisolering både på sommaren och vintern.
På bottenvåningen hittar vi den rymliga köksdynan med tillgång till en 15 m² täckt
terrass, ett sovrum och badrum med service och vardagsrummet med en öppen spis
och mezzanin för förvaring och ett vardagsrum och studie.

lucasfox.se/go/mrs8053
Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Högt i tak, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, Förråd, Grillplats,
I behov av renovering ,
Inbyggda garderober, Öppen spis,
Tvättstuga

På första våningen möter vi ett sovrum med ett stort omklädningsrum som kan
omvandlas till ett sovrum eller ett eget badrum och ett andra sovrum med badrum
som kan förenas till sovrummet för att skapa ett badrum. En stor hall med garderober
leder oss till sovrummet med möjlighet att skapa ett badrum och en terrass samt att
installera ett sidofönster för att få mer naturligt ljus.
Dessutom finns det i trädgården en träkonstruktion som används för att studera och
som kan användas som gästboende eller tas bort för att skapa ytterligare
utomhusutrymme.
Fastigheten visas i Nota Simple som mäter 144 m² även om den verkliga storleken är
175 m².
Huset presenteras i flyttläge och skulle vara perfekt för en familj, pensionärer eller
som en andra bostad.
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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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