
SÅLD

REF. MRS10637

900 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 15 Sovrum till salu i Alella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Alella »  08328

15
Sovrum  

17
Badrum  

907m²
Planlösning  

2.458m²
Totalyta

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.se Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

15-rums hotell- och restaurangaffär till salu nära Alella
centrum.

Beläget i en lugn, privilegierad natur omgiven av vingårdar, i den charmiga byn Alella,
finner vi denna 907 m² fristående fastighet på en stor 2 458 m² tomt till salu. Det är
bara en minuters bilresa från en privat skola, 2 minuter från alla bekvämligheter och
bara 20 minuter från Barcelonas centrum med direkt tillgång till motorvägen.
Dessutom är marinan i Masnou och stränderna i Maresme-kusten bara 10 minuter
från fastigheten.

Byggdes 2002 och renoverades 2014, är huvudbyggnaden spredt över 4 våningar med
en bar, kök, mötesrum, badrum och terrass på bottenvåningen, badrum på första och
andra våningen samt reception, vardagsrum, tvättstuga, badrum och
förvaringsutrymme på bottenvåningen.

Dessutom finns en separat lägenhet på 100 m² med 2 sovrum sviter, ett vardagsrum
med öppen spis, kök, tvättstuga och gym. Ytterligare funktioner i fastigheten
inkluderar luftkonditionering, värme, hiss och rullstolsvänlig tillgång.

En chill out område, en mycket stor terrass, pool och trädgård, ger gott om
natursköna platser för att njuta av solsken och frisk luft och uteserveringar finns.

Med totalt 15 sovrum och 17 badrum är den här egenskapen ett idealiskt hotell eller
en evenemangsplats men kan också anpassas för användning som en lyxig privat
bostad.

lucasfox.se/go/mrs10637

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Rullstolar, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Bibliotek,
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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