REF. LFS2946

1 850 000 € Hus/Villa - Till salu

Lyxig designvilla till salu i Alella på Maresme-kusten, bara 25 minuter från
Barcelona, med en inomhus- och utomhuspool
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Alella » 08328

5

5

596m²

1.488m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.se

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
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ÖVERBLICK

Häpnadsväckande 5 sovrums designfastighet på en stor
tomt. Enkel åtkomst till Barcelona och stranden. Möjlighet
att bygga ett andra hus.
Denna Maresme villa till salu ligger i Alella på Barcelonas norra kust. Alella är en lugn
stad som kännetecknas av ett härligt livskvalitet och närhet till Medelhavet, såväl
som dess gröna omgivningar och utmärkt klimat.
Fastigheten omfattar 600 m² och ligger på en stor tomt. Villan är i modern stil och
fördelas över flera våningar.
Fastigheten har även en inomhuspool med jacuzzi, en stor trädgård och flera
terrasser med fantastisk utsikt. Det finns också ett stort garage.
Det finns möjlighet att bygga ett andra hus på samma tomt.

lucasfox.se/go/lfs2946
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Inomhuspool, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Jacuzzi, Garagem privada, Gym,
Hiss, Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Centraldammsugare, Chill out plats,
Djur vänligt, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Hemmabio, Inbyggda garderober,
Interiör, Larm, Lekrum, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Uppvärmning,
Utrustat kök, Utsikt, Walk-in closet
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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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