
REF. MRS30002

1 850 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Vilassar de Dalt, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Vilassar de Dalt »  08339

4
Sovrum  

5
Badrum  

532m²
Planlösning

+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
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ÖVERBLICK

Extraordinärt nybyggt hus med 4 våningar med 4 sovrum,
flera flerbruksrum, ett stort garage och en vacker
trädgård med pool till salu i Vilassar de Dalt.

Lucas Fox presenterar detta extraordinära nybyggda hus i en mycket lugn utveckling i
staden Vilassar de Dalt, i ett område med alla tjänster till hands och mycket väl
anslutna.

Det är en utveckling med utmärkta finish och det senaste inom design som börjar
under detta år 2021 och slutar under år 2022. Huset har en östlig orientering med
mycket bra utsikt över havet.

Villan är fördelad på fyra våningar. Bottenvåningen har en öppen planlösning med
vardagsrum / matsal och ett öppet kök med takhöjd i två höjder, en sommarveranda
och direkt tillgång till trädgården. Dessutom erbjuder det ett dubbelrum och ett
komplett badrum.

Första våningen har ett sovrum med eget badrum, ytterligare ett sovrum med eget
badrum och terrass, en master -svit med omklädningsrum, komplett badrum och
privat terrass och slutligen ytterligare en terrass.

Bottenvåningen rymmer ett mångsidigt rum perfekt för ett kontor, med en vacker
terrass med fantastisk utsikt över havet.

Källaren har ett garage på mer än 100 m², ett mångsidigt rum, ytterligare ett badrum,
en tvättstuga och ett förråd.

När det gäller exteriören drar det nytta av en stor tomt med en rymlig och bekväm
trädgård på en plan, med ett solarium och en vacker saltvattenpool.

Vi lyfter fram kvaliteten på finisherna och allt byggmaterial. Det kommer också att ha
ett aerotermiskt system, radiell uppvärmning av zoner, luftkonditionering i alla rum
och en hög energiklass.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrs30002

Nybyggd
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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.

REF. MRS30002

1 850 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Vilassar de Dalt, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Vilassar de Dalt »  08339

4
Sovrum  

5
Badrum  

532m²
Planlösning

+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

	Extraordinärt nybyggt hus med 4 våningar med 4 sovrum, flera flerbruksrum, ett stort garage och en vacker trädgård med pool till salu i Vilassar de Dalt.

