
VENUT/UDA

REF. MRS5932

690.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Sant Vicenç de
Montalt
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

284m²
Plànol  

446m²
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

Bonica casa rural amb una zona exterior envejable i
magnífics detalls originals, en venda a Sant Vicenç de
Montalt, Maresme.

Magnífica casa rural històrica de l'any 1900, totalment renovada mantenint alguns
dels aspectes arquitectònics autèntics, situada al cor de Sant Vicenç de Montalt.
Aquesta encantadora propietat amb bigues de fusta i elements de pedra i maó i els
combina amb vidre per crear un acabat rústic elegant.

Un gran rebedor amb sostres de volta amb bigues i maons ens dóna la benvinguda a
la casa. Aquesta planta disposa d'un espai polivalent, un celler i els primers 4
dormitoris. La primera planta acull un lluminós passadís amb accés a 3 dormitoris
(entre ells un dormitori amb bany privat i sortida a la terrassa) i un saló-menjador a
dos nivells. Una àmplia sala d'estar, també amb bonics sostres de volta i llar de foc,
ofereix sortida a l'agradable jardí i la terrassa. La cuina i el safareig completen la
primera planta de la casa.

La segona planta seria ideal com a dormitori principal amb el dormitori doble, una
cambra de bany i un saló. A més té atractius sostres sota teulada i finestres Velux
que li aporten caràcter a la propietat.

La casa té una zona exterior envejable, amb un agradable jardí amb un pou i una
zona chill-out i de barbacoa protegida de la llum del sol, perfecta per menjar a l'aire
lliure durant els mesos d'estiu.

També hi ha aparcament per a 2 cotxes, un dipòsit d'aigua de 30.000 litres, fibra
òptica, doble vidre i aire condicionat per assegurar que l'habitatge sigui molt
acollidora.

Un habitatge familiar ideal o una opció interessant de cara a lloguers gràcies a la seva
rendibilitat a curt i llarg termini.

lucasfox.cat/go/mrs5932

Terrassa, Jardí, Garatge privat, Sostres alts,
Propietat d'època, Parquet, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sala de jocs, Safareig, Renovat, Pou,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
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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