
SÅLD

REF. MRS21522

740 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 7 Sovrum till salu i Tiana, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Tiana / Mas Ram »  08391

7
Sovrum  

3
Badrum  

328m²
Planlösning  

436m²
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

En vacker modernista från 1900-talets villa med trädgård
till salu i centrum av Tiana med enkel tillgång till alla
lokala bekvämligheter.

Detta charmiga villa ligger i centrum av Tiana vid Maresme-kusten, bara 17 km från
centrum av Barcelona och bara 3 km från närmaste strand.

Huset designades av den berömda arkitekten Ramon Maria Ruidor i Capella och
byggdes 1915 och är fördelat på tre nivåer, inklusive 7 sovrum, 3 badrum och rymliga
och ljusa vardagsrum. Det huvudsakliga vardagsrummet erbjuder direkt tillgång till
den bakre trädgården via en härlig veranda och det finns också en stor terrass med
utsikt över trädgården på första våningen. Det finns delvis havsutsikt från första
våningen och från takterrasserna på andra våningen.

Huset ligger i centrum av den attraktiva staden Tiana, känd för sin modernistiska
arkitektur. Hemmet ligger inom gångavstånd till alla lokala bekvämligheter inklusive
butiker, kaféer och restauranger. Hamelin Laie internationella skola i Montgat ligger
bara 5 minuters bilresa bort och närmaste motorvägskorsning, som ger enkel åtkomst
till Barcelona stad, ligger bara några minuter från huset.

Huset presenteras i utmärkt skick men skulle dra nytta av en viss kosmetisk
uppdatering och erbjuder gott om utrymme för en framtida köpare att tillföra värde.

Fastigheten har inte privat parkering men ligger i ett bostadsområde med möjlighet
att parkera i närliggande gator.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrs21522

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm, Förråd,
Exteriör, Djur vänligt, 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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