
LLOGAT/ADA

REF. MRSR2622

6.900 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Fantàstica casa moderna d'estil contemporani de lloguer a Vallromanes
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Vallromanes »  08188

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

595m²
Plànol  

1.400m²
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 propietat de luxe moblada amb una preciosa
piscina infinita amb vista al camp de golf.

Construïda el 2010, aquesta casa de luxe moblada ofereix acabats de primera
categoria i boniques vistes a el camp de golf i les muntanyes.

Exterior ofereix un jardí amb compte amb una zona chill-out, piscina d'aigua salada i
una preciosa zona enjardinada.

Dins de la casa hi trobem un interiorisme modern amb un total de 4 dormitoris grans,
entre ells 2 amb bany privat i 2 que comparteixen un bany. A dalt hi ha un saló que es
fa servir com a estudi.

Inclou altres detalls com un sistema domòtic, control de climatització i plaques
solars.

Amb les platges de la costa de Maresme a només 20 minuts de distància, el col·legi
internacional Hamelin queda a poca distància amb cotxe i hi ha una escola
d'equitació i un camp de golf de 18 forats a un passeig, per la qual cosa seria una
propietat ideal per a una família o empresaris que vulguin traslladar-se a Barcelona i
gaudir d'un bon nivell de vida.

lucasfox.cat/go/mrsr2622

Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi, Ascensor,
Sostres alts, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Sistema domòtic,
Llar de foc, Entrada de servei, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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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