
REF. MRS20270

850 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Vilassar de Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Vilassar de Mar »  08340

3
Sovrum  

2
Badrum  

289m²
Planlösning  

244m²
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

Fantastiskt hus i centrum av Vilassar de Mar, en av de
mest eftertraktade byarna på Maresme-kusten.

Detta magnifika hus, beläget i centrum av Vilassar de Mar, erbjuder alla fördelarna
med att bo i stadens centrum och samtidigt njuta av en privat och fridfull trädgård
med pool.

På bottenvåningen hittar vi ett stort vardagsrum med öppen spis som är anslutet till
det renoverade och fullt utrustade köket. Köket öppnar direkt mot
trädgårdsuteplatsen och poolen. En gästtoalett slutför bottenvåningen.

På väg upp till första våningen hittar vi nattområdet med 3 sovrum. Det stora
sovrummet är rymligt med inbyggda garderober, det enda sovrummet är vänd mot
utsidan och det andra sovrummet har tillgång till en terrass som också leder till
poolen. Sovrummen har ett stort badrum med dusch och badkar.

Vinden med öppen planlösning skulle göra ett idealiskt kontor eller ytterligare
sovrum med tillgång till en solterrass.

Inför poolen finns en uthus som erbjuder parkering för 2 bilar och motorcyklar med
ett spelrum överst och ett förråd eller gym i botten.

lucasfox.se/go/mrs20270

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Balkong

REF. MRS20270

850 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Vilassar de Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Vilassar de Mar »  08340

3
Sovrum  

2
Badrum  

289m²
Planlösning  

244m²
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.se/go/mrs20270
https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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