
VENUT/UDA

REF. MRS5289

840.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 9 dormitoris en venda a Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

9
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

780m²
Plànol  

2.560m²
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

Vila a renovar de 780 m² i 3 plantes amb un gran potencial
en venda en una ubicació excel·lent a Sant Andreu de
Llavaneres, a poca distància del centre i d&#39;un camp
de golf.

Vila de 3 plantes amb vistes al mar situada a Bell Aire, Sant Andreu de Llavaneres,
una situació privilegiada molt a prop del centre, les escoles i el camp de golf. Se situa
en una àmplia parcel·la de 2.560 m² amb un jardí tancat amb arbres madurs i flors. La
zona exterior també ofereix aparcament i una piscina amb zona de vestidors, a més
d'una petita casa de convidats.

La propietat mesura 780 m² i actualment compta amb 9 dormitoris i 7 banys. A la
planta principal trobem un gran saló-menjador de 41 m² amb boniques vistes, molta
llum natural i sortida al jardí. La cuina, un dormitori i un lavabo de convidats també
se situen en aquesta planta.

La primera planta disposa de 5 dormitoris, 3 d'ells amb bany privat, mentre que a la
segona planta hi ha altre dormitori. La planta baixa ofereix un garatge i un traster, i
finalment vam trobar un celler de 25 m² a un nivell inferior. La casa gaudeix de
xemeneies, una espectacular escala al rebedor i bonics porxos que connecten els
interiors de la casa amb els exteriors, que gaudeixen de molta tranquil·litat i
privacitat.

La casa de convidats és independent de la vila i compta amb un saló, una cuina, 2
dormitoris i un bany.

La propietat requereix d'una renovació completa i seria perfecta per a algú que
busqui un projecte interessant o una propietat per renovar i vendre.

Un habitatge àmplia amb un gran potencial de renovació, en una ubicació fantàstica.

lucasfox.cat/go/mrs5289

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Vistes, Traster, Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Entrada de servei,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa,
Armaris encastats, A renovar,
A prop del transport públic
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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.
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