
REF. MRS2416

890.000 € Casa / Vil·la - En venda
Preciosa casa d'estil mediterrani amb un atractiu jardí frondós i una piscina en
venda a la zona de Vilassar de Dalt, a la costa del Maresme
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Vilassar de Dalt »  08340

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

320m²
Plànol  

630m²
Dimensions del terreny

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.cat Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Una casa unifamiliar ideal de 4 dormitoris en una zona
autèntica de la costa del Maresme.

Aquesta preciosa casa d'estil mediterrani de 320 m² és a prop del pintoresc poble de
Vilassar de Dalt, limitant amb el Parc Nacional de la Serralada Litoral i a poca
distància amb cotxe o tren del centre de Barcelona i a 3 km de la platja.

Aquesta casa unifamiliar es troba en una atractiva parcel·la plana d'uns 630 m² amb
un jardí de baix manteniment i una piscina d'aigua salada amb tarima i gespa amb un
sistema de reg automàtic. Darrere de la façana rústica s'amaguen interiors
contemporanis de luxe. La cuina de disseny Bulthaup, l'ascensor de vidre, el sistema
d'aspiració centralitzada i la fibra òptica són només alguns exemples de les
comoditats modernes que ofereix aquesta propietat.

A la planta baixa es troba un atractiu porxo, la sala d'estar i menjador amb accés al
jardí, la cuina moderna amb zona d'esmorzar i una cambra de bany completa de luxe
amb jacuzzi i sauna.

La primera planta disposa de 2 dormitoris dobles, una cambra de bany completa amb
una dutxa i un dormitori principal amb cambra de bany privada i vistes al mar. Al
soterrani es troba el quart dormitori doble, una zona adequada per a una oficina o
gimnàs, una cambra de bany amb una dutxa i una acollidora sala d'estar secundari
amb una llar de foc.

Aquesta casa, construïda el 1987 i renovada el 2007, seria una excel·lent habitatge
familiar i està preparada per entrar-hi a viure.

lucasfox.cat/go/mrs2416

Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs, Ascensor,
Parquet, Safareig, Llar de foc, Calefacció,
Barbacoa, Alarma, Aire condicionat
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.

REF. MRS2416

890.000 € Casa / Vil·la - En venda
Preciosa casa d'estil mediterrani amb un atractiu jardí frondós i una piscina en
venda a la zona de Vilassar de Dalt, a la costa del Maresme
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Vilassar de Dalt »  08340

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

320m²
Plànol  

630m²
Dimensions del terreny

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.cat Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat

	Una casa unifamiliar ideal de 4 dormitoris en una zona autèntica de la costa del Maresme.

