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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Hus/Villor till salu i Teià,
Barcelona

Cal Llibreter erbjuder detta radhus med 4 sovrum och 2 badrum i centrala Teià, nära
alla tjänster och några minuters promenad från stranden och tennisklubben.
Dessutom är det en 25-minuters bilresa från Barcelonas stad, vilket gör det möjligt
att njuta av lugnet och naturen i en kuststad, utan att föregå närheten till staden.

Det är en unik nybyggnadsutveckling som kombinerar historia och modernitet,
eftersom den består av renovering av en vacker historisk bondgård, som för
närvarande erbjuder underbara lägenheter och nybyggda hus med trädgård och
parkeringsmöjligheter. På samma sätt kommer projektet att ha ett anlagt
samhällsområde med en stor pool och ett solarium, det perfekta stället att svalka sig
under de varma månaderna och njuta av en utomhuslivsstil.

Detta magnifika hus täcker en bebyggd yta på 136,47 m², en användbar yta på 110,34
m² och en utomhusyta på 224,88 m². Det är uppdelat i tre våningar och har rymliga,
ljusa och bekväma rum, perfekt för en familj.

Detta hus har en mycket bekväm layout, eftersom de flesta rummen är koncentrerade
till en våning. Huvudvåningen, på trädgårdsnivå, består av ett stort vardagsrum med
matsal med öppet kök, tre sovrum och ett komplett badrum. Denna nivå har tillgång
till en stor trädgård, perfekt för en familj och att organisera sammankomster och
middagar med vänner och familj, eller helt enkelt att koppla av och njuta av naturen.

En trappa tar oss till bottenvåningen, som består av det magnifika sovrummet med
eget badrum och tillgång till en rymlig terrass, perfekt för att läsa en bok i solen eller
äta frukost på helgerna.

Husen är utrustade med ett Roca-badrum och motoriserade persienner för maximal
komfort. Dessutom finns det 2 parkeringsplatser i garaget och ett förråd ingår i
fastighetens pris.

lucasfox.se/go/mrs23257

Trädgård, Terrass, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utsikt, Uppvärmning, Nybyggd,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system
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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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