
SÅLD

REF. MRS14527

1 275 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Teià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Teià »  08329

5
Sovrum  

3
Badrum  

391m²
Planlösning  

962m²
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

Vackert familjehus med stor trädgård, pool och
havsutsikt, till salu i Teià på Maresme kusten.

Detta moderna hus på 391 m² är presenterat till en mycket hög standard, belägen i
det eftertraktade bostadsområdet Vallmora. Från sin privilegierade sluttning,
erbjuder fastigheten vacker havsutsikt och, med en sydost orientering, är den fylld
med naturligt ljus hela dagen.

Konstruerad under 2006 kombinerar designen av denna villa både moderna och
traditionella element, huset är fördelat på 2 våningar och har utmärkt
utomhusutrymme.

Huvudentrén ligger på första våningen, liksom tillgången från 2-bilens garage. På
denna nivå är sovrummet med ett omklädningsrum och eget badrum, öppnar
sovrummet på en terrass med underbar havsutsikt. Det finns 2 ytterligare dubbelrum
som delar en stor familj badrum och en studie som kan användas som ett extra
sovrum.

På den lägre nivån är det imponerande 60m ² vardagsrummet med ett
dubbelhöjdsloft och en modern öppen spis. Uteplatsdörrarna öppnar sig mot en
attraktiv uteservering.

Den välskötta delade trädgården innehåller en konstgjord gräsmatta med steg som
leder ner till poolen omgiven av trägolv.

Fastigheten har golvvärme och solpaneler för varmt vatten.

Kontakta oss idag för mer information om denna fantastiska familjebostad till salu
Teià.

lucasfox.se/go/mrs14527

Havsutsikt, Trädgård, Swimming pool,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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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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