REF. MRS28969

2 360 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Alella, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Alella » 08328
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ÖVERBLICK

Elegant villa på mer än 600 m² till salu i Serreta / Can
Teixidor-området, på två tomter på mer än 1000 m²
vardera.
Vi är glada att kunna presentera denna nya fastighet till salu i ett av Maresmes bästa
områden. Med utmärkt tillgång till Barcelona och resten av Maresme. Huset mäter
mer än 600 m² på en dubbel tomt på cirka 2200 m². Den har totalt 6 sovrum, 5
badrum, ett garage för 6 bilar, en saltvattenpool med motströmssystem och
automatisk rengöring, en Koi-damm, hiss och en avundsvärd trädgård.
Huset ligger i området La Serreta / Can Teixidor, med mycket privatliv, bra tillgång till
vägar, kollektivtrafik och gångavstånd från stränderna och yachtklubben.
Utomhusområdet är spektakulärt, det har ett mycket bekvämt och rymligt
trädgårdsområde för optimal användning och njutning. Mycket av trädgården är platt
och har mycket bra utsikt. Det bör noteras det stora antalet palmer, cirka 50, även
citronträd, persikoträd, ett päronträd, ett köksträdgårdsområde och mycket mer.
Huset är uppdelat i 3 våningar som är sammankopplade med en hiss som ansluter
från källaren till husets översta våning, vilket gör att personer med nedsatt rörlighet
kan flytta runt någon del av fastigheten. Säkerhet har också beaktats av de nuvarande
ägarna som vidtagit alla nödvändiga åtgärder för sinnesfrid. Den har järndörrar,
säkert glas, barer, säkerhetsdörrar och övervakningskameror. Husets ytskikt är också
av hög kvalitet och trots att huset är 14 år är det fortfarande ett modernt hem och i
utmärkt skick.

lucasfox.se/go/mrs28969
Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Rullstolar, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn, Bibliotek

På bottenvåningen hittar vi vardagsrummet med stora fönster, högt i tak, mycket ljus,
mycket bra utsikt över trädgården och till och med havet. Detta område, precis som
resten av huset, har luftkonditionering och golvvärme, alla indelade i zoner efter
behov. Därefter hittar vi ett mycket bekvämt kök med tillgång till sommarvåningen
och trädgården. Vi går vidare, ett gästbadrum, TV-rum och sovrummet med eget
badrum. På första våningen har vi 4 dubbelrum och två badrum. Slutligen hittar vi på
bottenvåningen ett ganska rymligt gym, ett stort förråd, ett kök och massagerum, en
lägenhet med kök och badrum för personalen, en tvättstuga och ett stort garage för 6
bilar.
Detta hus är speciellt bekvämt, både inifrån och ut. Dessutom har den ett utmärkt
läge, utmärkt skick och en fantastisk yttre design. Utan tvekan ett utmärkt hus för
dem som letar efter utrymme, komfort och en bekväm, väl ansluten plats.
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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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