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Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Alella »  08328
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3
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336m²
Planlösning  
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ÖVERBLICK

Charmigt familjehus med pool och fin utsikt till salu i den
pittoreska staden Alella.

Denna fastighet, belägen i den charmiga staden Alella, byggdes 1975 och har
renoverats under åren 2003 och 2007. Den är full av charm och har en välkomnande
atmosfär tack vare sina tegelväggar, träbjälkar, med en blandning av terrakotta och
trägolv. Alla fönster är inramade i trä, vilket gör det till ett trevligt och mysigt hem.
Den har en generös tomt på 921 m² uppdelad i olika områden som en lekplats, chill
out terrasser och poolhörna.

Huset på 336 m² är bekvämt beläget inom 2 minuters bilresa till centrum av staden,
alla dess bekvämligheter, affärer, restauranger, skola, gym och kollektivtrafik. Vad
mer, 200 meter från huset finns en busshållplats.

När vi kommer in i bostaden hittar vi entréhallen med en trappa, som sätter scenen
för resten av bostaden. Ett mångsidigt rum som används som musikrum har utsikt
över chill out-området nedanför den majestätiska tallen.

På första våningen finns ett vardagsrum med mansardtak, ett fullt utrustat kök och
en matplats med tillgång till en avkopplande chill out, sitt- och grillplats med
fantastisk utsikt över havet och bergen. Dessutom kompletterar ett komplett badrum
och ett kontor denna våning.

På andra våningen är det eleganta nattområdet täckt av höga mansardtak i master
bedroom med trägolv och en klädkammare, ytterligare inbyggda garderober,
havsutsikt och tillgång till en terrass. Det finns ytterligare en klädkammare som kan
förvandlas till ett komplett badrum. Det finns ytterligare en svit som används som
hantverksutrymme med utgång mot poolterrassen. Två dubbelrum med utsikt över
poolområdet och ett badrum med badkar kompletterar denna våning. Från denna
nivå kan vi nå en lekplats med basketplan, träskjul och poolterrassen-

Huset har tvåglasfönster, gasspis kök, luftkonditionering enheter och gas
centralvärme via radiatorer.

Exteriören erbjuder massor av nöjeshörnor, 2 träskjul, en av dem en lekplats, en chill
out terrass, poolområde, lekplats, terrasserad trädgård och ett garage för 1 bil.

Det är verkligen en liten oas av fred där du kan koppla av och återknyta kontakten
med nära och kära.

lucasfox.se/go/mrs37541

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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