
SÅLD

REF. MRS11427

790 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Premià de Dalt, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Premià de Dalt »  08338

5
Sovrum  

3
Badrum  

339m²
Planlösning  

764m²
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

Rymlig villa med 5 sovrum, 3 badrum och en trädgård med
pool och vacker havsutsikt till salu i Premia de Dalt, 5
minuter från centrum och 10 minuter från stranden.

Byggd 2002 och belägen på en solig sydvästläge tomt med fantastisk utsikt över havet
och kullarna, har denna stora fristående fastighet en attraktiv trädgård med en stor
pool. Det erbjuder känslan av avskildhet och naturliga omgivningar, även om det bara
är 5 minuter från stadens centrum, 10 minuter från stranden och tågstationen och 30
minuter från Barcelona.

Husets entréplan har en rymlig sovrumssvit med terrass med havsutsikt, 2 sovrum
med delat badrum och ett arbetsrum med terrass. Alla rum har havsutsikt. Garaget
med 2 bilar och serviceliften ligger på denna våning.

Husets bottenvåning erbjuder ett välkomnande vardagsrum med en mysig öppen spis
och tillgång till terrassen och trädgården, som i sin tur ger tillgång till källaren. Köket
har 2 ingångar och är fullt utrustat och har en ö, en matplats och tillgång till
trädgården också. Bredvid detta ligger pannan / förrådet.

Vidare hittar vi ett läsrum med öppen spis, ett komplett badrum med dusch och ett
sovrum med tillgång till poolområdet. Bakom köket finns en inre uteplats som sveper
runt huset och ansluter till poolterrassen.

Denna villa har också trädgårdsbelysning och bevattningssystem, elektriska
fönsterluckor, ett komplett larmsystem, uppvärmning, stor vinkällare och 2 eldstäder.

En fristad för fred och skönhet i Premia de Dalt.

lucasfox.se/go/mrs11427

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Öppen spis, Larm, Grillplats
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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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