
SÅLD

REF. MRS10133

1 300 000 € Herrgård - Såld
Herrgård med 10 Sovrum till salu i Alella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Alella »  08328

10
Sovrum  

5
Badrum  

641m²
Planlösning  

3.070m²
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

Historiskt hus på landet för fullständig renovering, bara
några minuter från centrum av Alella.

Denna historiska egendom går tillbaka till 1790, efter att ha utvidgats 1912, och är för
totalrenovering. Fastigheten har utsikt över havet, bergen och byn och har många
originella funktioner inklusive klinkergolv, originaldörrar och lister och träpaneler. På
nedre våningen hittar vi det traditionella katalanska välvda taket.

Ett spännande alternativ för investerare eller de som vill designa sitt drömhus från
början, huset har utmärkt renoveringspotential. Distribuerad över 3 våningar, på
bottenvåningen finns det för närvarande en vinkällare, en servicelägenhet med kök,
sovrum, vardagsrum och badrum och garage.

På första våningen hittar vi en matsal, vardagsrum med öppen spis och kök. Det finns
också 3 dubbelrum och ett badrum. Eftersom det finns många renoveringsalternativ
kan distributionen ändras för att bäst passa den nya ägarens behov. De återstående 6
sovrummen och 2 badrum finns på andra våningen.

Attraktiva formella trädgårdar omger fastigheten, med lite arbete som de kunde föras
till sin fulla potential. Det är härlig utsikt över havet, bergen och byn.

En unik möjlighet att renovera denna historiska fastighet bara några minuters
promenad från centrum av Alella.

lucasfox.se/go/mrs10133

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Tidstypisk karaktär, Mosaikgolv, Högt i tak, ,
Parkering, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
I behov av renovering , Förråd, 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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