REF. MRS35169

1 285 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Vallromanes, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Vallromanes » 08188
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613m²

2.136m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.se

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
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ÖVERBLICK

Bra storlek familjehus beläget på en liten kulle med
fantastisk utsikt över landskapet. Bekvämt beläget nära
en 18-håls golfbana och en internationell skola
Denna fantastiska familjefastighet till salu i Vallromanes ligger bara 30 minuter norr
om Barcelona på Maresmekusten.
Fastigheten byggdes 2000 och totalrenoverades 2017 och erbjuder 2 våningar med
utrymme, en 200 m² källare och en härlig, plan trädgård. Hemmet har 4 stora sovrum,
3 av dem med eget badrum, med inbyggda möbler, högkvalitativa ytskikt överallt och
fantastisk panoramautsikt över kullarna.
När du kommer in i fastigheten finner du en välkomnande hall som leder till det
mycket ljusa och stora vardagsrummet med utgång till en fantastisk veranda med
utsikt över saltvattenpoolen och trädgården. Dessutom erbjuder det helrenoverade
köket samma utgång till utsidan. I den andra flygeln av hallen erbjuder nattområdet 2
dubbelrum med eget badrum med inbyggda garderober, ytterligare ett dubbelrum
som används som kontor och ett badrum som även används som gästtoalett.

lucasfox.se/go/mrs35169
Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong

Första våningen är helt tillägnad föräldraområdet där du kan hitta ett ljust öppet
kontor med utgång till en solig terrass, en vandringsgarderob ett mycket väl tilltaget
badrum med både dusch och badkar och dubbelrum även med utgång till en
fantastisk terrass .
Källaren erbjuder massor av olika ytor, från ett mycket stort multifunktionsrum,
vardagsrum med bar, grovkök, 1 dubbelrum med inbyggda garderober och 2 extra
enkelrum också med inbyggda garderober,
Tvättstugan och 2 förråd, en tvättstuga plus 2 badrum kompletterar denna 200 m²
stora våning. Garaget erbjuder även plats för 3 bilar.
Den har renoverats till mycket hög standard och fastigheten är i oklanderligt skick
redo att flytta in och njuta av den spanska livsstilen på landsbygden, bara 30
minuters bilresa från Barcelona stad och 1 5 minuter till närmaste strand.
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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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