
REF. MRS30055

495 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Vallromanes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Vallromanes »  08188

4
Sovrum  

2
Badrum  

360m²
Planlösning  

1.123m²
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

Ett hus med 4 sovrum att renovera på en stor, plan tomt i
ett utmärkt läge nära Vallromanes centrum.

Detta hus med 2 våningar byggdes på 1970-talet och erbjuder utmärkt
renoveringspotential och har en stor tomt nära byns centrum.

Den 260 m² stora fastigheten fördelas för närvarande med all vardagsrum på
övervåningen och har ett rymligt vardags- / matrum med vedeldad öppen spis, ett
kök, 2 badrum, 4 sovrum (2 dubbelrum och 2 enkelrum) och 2 täckta terrasser. På
nedre våningen finns ett garage med 2 bilar plus olika förråd som kan omfördelas för
att göra en fristående gästlägenhet.

Utanför har den 1123 m² stora tomten ytterligare 100 m² + struktur som kan
omvandlas till ett garage eller eventuellt en affärslokal. Det finns mycket utrymme för
att skapa en härlig trädgård och bygga en pool om så önskas.

Fastigheten är mycket bra belägen bara 200 meter från centrum av byn och ett
liknande avstånd från den lokala grundskolan. Huset har mycket potential att bli ett
underbart familjehem.

lucasfox.se/go/mrs30055

Trädgård, Garagem privada, Naturligt ljus,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel, Förråd, Djur vänligt,
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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