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REF. MRSR10285

3 950 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till uthyrning i Alella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Alella »  08328

4
Sovrum  

4
Badrum  

320m²
Planlösning  

520m²
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

Modern minimalistisk villa med trädgård, pool och
havsutsikt att hyra gångavstånd från Alella centrum

Byggt 2017 och låt inredda, ligger detta vackra moderna hem på en idealisk tomt i en
lugn cul-de-sac utan förbipasserande trafik. Utanför hittar vi en fantastisk turkos
pool, gräsmatta, fruktträd och terrasser; alla med charmig Medelhavsutsikt över
havet, gröna kullar och Alella. Alella centrum, med alla dess bekvämligheter, ligger
bara 5 minuter bort till fots och det livliga centrum i Barcelona kan nås med bil på 15
minuter.

Huset är designat med fokus på ljus, rymd, rena linjer och lysande vita interiörer. På
husets nedre marknivå hittar vi bekväma täckta parkeringsplatser för 2 bilar och
entrén till förvarings-, tvätt- och maskinrum, samt ett sovrum med dubbelsäng.

Bottenvåningen, med direkt tillgång till poolen och trädgården, erbjuder en
underbart ljus, rymlig öppen planlösning vardagsrum med takhöjd med dubbla
höjder och havsutsikt mot söder. Detta utrymme inkluderar den öppna köksön och en
modern öppen spis, vilket gör den till den perfekta platsen för avkoppling och
underhållning.

Denna nivå av huset har en sekundär vardagsrum med skjutdörrar till huvudområdet
vardagsrum. Ett badrum med dusch slutför denna våning.

På första våningen hittar vi en öppen planlösning och 3 sviter med dubbelsäng, varav
en är master-sviten med sitt omklädningsrum och badrum med badkar och dusch och
privat terrass. Den andra våningen erbjuder en gästtoalett och tillgång till taket som
kan förvandlas till en solterrass med fantastisk utsikt, eftersom den redan har
vattenförsörjning och en dum servitörslyft som serverar alla våningar.

Med golvvärme, ett A-klassat energicertifikat, dubbelglasade fönster och
aerotermiskt system är denna egenskap både kostnadseffektiv och miljövänlig.

Kort sagt ett fantastiskt modernt hem som uppfyller kraven från den mest kräsna
hyresgästen.

lucasfox.se/go/mrsr10285

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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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