
REF. MRS25548

1 150 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Vilassar de Dalt, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Vilassar de Dalt »  08339

5
Sovrum  

4
Badrum  

386m²
Planlösning  

453m²
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

Modernt hus med 5 sovrum, trädgård och pool till salu i
Vilassar de Dalt.

Fantastiskt modernt hus med en bebyggd yta på 386 m² på en 453 m² tomt. Huset
byggdes 2019 och är fullt utrustat för att flytta in.

Husets layout består av två nivåer plus en extra nivå i källaren. På bottenvåningen
erbjuder huset ett rymligt vardagsrum med plats för matsal och med flera direkt
tillgång till trädgården och poolen. Det fullt utrustade köket är också anslutet till
matsalen och har också direkt tillgång till trädgården där grillen ligger. På
bottenvåningen har huset ett rum som kan användas som sovrum eller kontor samt
ett badrum med dusch.

På första våningen hittar vi nattområdet. På norra sidan finns två dubbelrum med
inbyggda garderober som delar ett komplett badrum och på södra sidan ett
dubbelrum med eget badrum med eget badrum och sovrummet med ett stort
komplett badrum och ett omklädningsrum.

Slutligen, i källaren, finns det en mycket stor parkeringsplats för tre bilar, en
tvättstuga, ett maskinrum och ett rum som kan vara ett sjätte sovrum eller
universalrum.

Det är viktigt att nämna att alla våningar har tillgång till hiss. Huset innehåller ett
larmsystem, elektriska persienner och erbjuder möjlighet att skaffa huset med alla
möbler.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/mrs25548

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
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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