
REF. MRS29013

3 650 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum till salu i Teià, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Teià »  08329

5
Sovrum  

5
Badrum  

700m²
Planlösning  

800m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Nybyggt lyxhus på 700 m² med havsutsikt till salu i Sant
Berger, Teia, Barcelona.

Denna underbara nya utveckling i Teià presenterar lyx, en lyxvilla med sin egen
personlighet och en minimalistisk stil. Projektet ligger i Sant Berger, ett av de mest
prestigefyllda stadsdelarna i Maresme, med alla viktiga tjänster inom gångavstånd.

Denna villa på 700 m² har 5 sovrum och 5 badrum. Det ligger på en tomt på 800 m²
som erbjuder en stor trädgård, en terrass med en relaxavdelning, perfekt för
avkoppling och solbad och en privat pool med kristallklart vatten som bjuder in dig
att ta ett dopp.

Interiören har öppna ytor med dubbla tak i höjden och stora fönster och
balkongfönster av märket Schuecco med termisk brytning. Designen är modern, med
raka linjer och ljusa färger och inbjuder dig att koppla av och njuta. Sovrummen är
rymliga och har eget badrum.

På samma sätt drar villan nytta av fritids- och nöjesutrymmen som hemmabio, gym
eller en lyxig takterrass med panoramautsikt över havet och naturen och parkering
för 5 eller 6 bilar. Det bör också noteras att det också har en källare eller ett
panikrum med internetanslutning.

Bland dess många funktioner är detta exklusiva hem utrustat med ett
hemautomatiseringssystem, varm-kallt aerotermiskt system, golvvärme och
installation av en hiss som stannar på alla nivåer i hemmet.

Kort sagt, kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök och upptäck
denna underbara villa.

lucasfox.se/go/mrs29013

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Öppen spis, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, 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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