
SÅLD

REF. MRS22695

650 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Teià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Teià »  08329

5
Sovrum  

4
Badrum  

284m²
Planlösning  

625m²
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

Semi-fristående hus med mycket generösa utrymmen
både inom och utanför och magnifik utsikt över havet,
bergen och Barcelona.

Utmärkt hus med en byggd yta på cirka 284 m² på en tomt på 625 m² med mycket god
inriktning mot söder, mycket naturligt ljus och fantastisk utsikt över havet och
Barcelona. Det ligger i en av de bästa utvecklingen i Teià, La Vinya, nära staden Teià
och Alella och bara 20 minuter från storstaden. Det har god tillgång till kollektivtrafik
och ligger 40 minuters bilresa från flygplatsen.

Huset byggdes 1988 men renoverades under år 2000.

Huvudentrén tar oss till en hall som leder till ett stort vardagsrum med öppen
planlösning med öppen spis och matplats. Den generöst stora köksdynan har direkt
tillgång till trädgården och grillplatsen. Tvättstuga och badrum med dusch fullbordar
bottenvåningen.

På första våningen erbjuder huset två dubbelrum med badrum, ett litet sovrum eller
kontor och sovrummet med sovrum med badrum och omklädningsrum.

Slutligen, på andra våningen har vi ytterligare två sovrum och två terrasser med den
bästa utsikten över huset (havet, Barcelona och bergen).

Huset har ett garage för två bilar.

Oavsett om det är familjskvällar runt spisen på vintern eller underbara
utomhusmiddagar med utsikt över havet på sommaren, är detta det perfekta hemmet
för att njuta av oförglömliga familjestunder och det utmärkta klimatet och
livskvaliteten som erbjuds av Maresme-regionen.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/mrs22695

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Grillplats,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
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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