
SÅLD

REF. MRS27712

800 000 € Hus/Villa - Såld
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ÖVERBLICK

Attraktivt Alella radhus med havsutsikt, 5 sovrum och en
trädgård med privat pool.

Detta fantastiska hem ligger i den nedre delen av den prestigefyllda Mas Coll-
utvecklingen, mycket nära Alellas centrum, transport och alla tjänster.

Tomten på 1 272 m² är platt och erbjuder mycket privatliv. Huset är från 1984 och har
en bebyggd yta på 357 m².

Huvudvåningen är mycket rymlig och rymmer de flesta rummen: en hall, ett kök och
ett vardagsrum med matplats med tillgång till en inglasad veranda med havsutsikt.
Denna våning har också tre dubbelrum med inbyggda garderober, tre badrum och ett
strykrum. Två av sovrummen har egna badrum.

På andra våningen finns ett komplett badrum och ett ljust universalrum med tillgång
till en stor terrass med fantastisk utsikt över havet. De två sidofackarna har gott om
utrymme (för närvarande finns det ytterligare två dubbelrum där).

På nedre våningen har vi ett garage med plats för fyra bilar, en källare, ett
servicebadrum och en servicehiss som ansluter till bottenvåningen.

Den vackra trädgården har en pool, grillplats, lekplats och flera mycket soliga
terrasser.

Tomten har en vattenbrunn, som används för att bevattna trädgården, och har två
åtkomster för bil: huvudåtkomsten, med en bred ramp till garaget och en annan på
baksidan av trädgården.

Huset är utrustat med gasuppvärmning, fönsterramar i aluminium med tvåglasfönster
och luftkonditionering i flera rum.

Förutom att vara mycket bra beläget, erbjuder fastigheten också mycket utrymme,
liksom stor lugn och avskildhet.

lucasfox.se/go/mrs27712

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekrum,
Interiör, Inbyggda garderober, Grillplats,
Exteriör, Djur vänligt, Chill out plats, Brunn,
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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