
REF. MRS30306

985 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Montgat, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Montgat »  08390

5
Sovrum  

2
Badrum  

256m²
Planlösning  

141m²
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

En charmig, 5 sovrum, historisk fastighet, kärleksfullt
restaurerad av den nuvarande ägaren och presenterad i
inflyttningsskick.

Detta charmiga fiskarhus totalrenoverades 2008 av den nuvarande ägaren, med
nästan allt utom ytterväggarna som byggdes om helt. Det ligger i ett privilegierat läge
intill havet med direkt tillgång till stranden via en tunnel under tågspåren.

Den söderläge egendomen är fylld med naturligt ljus och fördelas på 3 våningar:

På bottenvåningen öppnar huvudentrén till ett rymligt vardagsrum med synliga
takbjälkar och klinkergolv med golvvärme. Detta leder till ett gott kök-matrum och ett
gästbadrum med dusch.

På övervåningen på första våningen finns 4 dubbelrum, varav 2 med balkong med
utsikt över havet och ett familjebadrum med 2 duschar.

På andra våningen finns en öppen planlösning som för närvarande används som ett
femte sovrum som erbjuder möjlighet att delas upp i två och att lägga till ett badrum.

Utanför finns en liten, avskild uteplatssträdgård med sittgrupp. Det finns ett separat
förråd och maskinrum med åtkomst från baksidan av huset.

Huset har ett nytt, välisolerat tak, massivt trägolv på de övre våningarna,
centralvärme i gas, moderna tvåglasfönster i träramar och många originaldetaljer.
Den presenteras i inflyttningsskick.

Beläget bara några minuters promenad till tågstationen Montgat Nord och inom
gångavstånd från många lokala butiker och restauranger, skulle fastigheten göra ett
utmärkt familjehem vid stranden.

lucasfox.se/go/mrs30306

Strand, Havsutsikt, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm, Förråd,
Dubbla fönster, 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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