REF. MAT26226

€720,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 597m² de jardí en
venda a Sant Vicenç de Montalt
Espanya » Barcelona » El Maresme » Sant Vicenç de Montalt » 08394
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Terrassa
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.cat

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Fantàstica habitatge de 303 m² construïts dividits en 3
plantes en una parcel·la de 697 m². Es troba a pocs metres
de Supermaresme, a tocar de l&#39;golf ia pocs minuts de
la platja.
Molt a prop d'Av. Supermaresme trobem aquesta maravillasa casa de 303 m²
distribuïts en tres nivells, s'ubica en un recinte de 697 m² que gaudeix d'un bonic jardí
amb zona chill-out, perfecte per entretinguts trobades socials o increïbles moments
en família.
Ens trobem davant tota una oportunitat, doncs aquesta casa disposa de quatre
dormitoris, cinc cambres de bany, un saló i una àmplia cuina totalment equipada.
També ofereix una sala familiar i un espaiós menjador.
Cal destacar que la casa compta amb gran quantitat de llum natural, el que accentua
el seu caràcter casolà. De la mateixa manera, presumeix d'impressionants vistes a la
mar que la fan encara més acollidora si cap.

lucasfox.cat/go/mat26226
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Gimnàs,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Barbacoa,
Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Exterior, Llar de foc,
S'accepten mascotes , Vistes, Zona chill-out
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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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