REF. MAT28492

890.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 550m² de jardí en venda a Sant Vicenç de Montalt
Espanya » Barcelona » El Maresme » Sant Vicenç de Montalt »
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PREU REBAIXAT

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 251 m² amb jardí i piscina privada,
situada al centre de Sant Vicenç de Montalt.
Aquesta casa al centre de Sant Vicenç de Montalt destaca per la seva total privacitat i
la seva piscina privada que farà les delícies de tota la família.
Sant Vicenç de Montalt es caracteritza per la seva estratègica ubicació a la comarca
de Maresme, a només 25 minuts de la ciutat de Barcelona. Està a només 10 minuts de
la platja, la muntanya i els serveis que ofereix la capital Mataró, entre ells un hospital
general.
L'habitatge es distribueix en dues plantes, amb les zones de dia i de nit clarament
diferenciades.

lucasfox.cat/go/mat28492
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Zona chill-out, Safareig,
Llar de foc, Exterior, Calefacció, Barbacoa,
Alarma, A prop del transport públic

A la zona de dia, un generós rebedor ens convida a entrar a la sala-menjador ia la
cuina. Des d'allà, un passadís ens dirigeix a dos dormitoris, un lavabo i un garatge
privat. Totes les estances de la casa tenen accés directe a jardí, la qual cosa fa que
sigui extremadament còmoda. La cuina destaca per la seva amplitud i per tenir unes
escales que baixen a una sala polivalent d'uns 50 m².
De nou al rebedor, unes escales ens porten a la planta superior, on tenim la zona de
nit amb tres dormitoris dobles i un generós bany. Dos dels dormitoris presumeixen
de sortida a una gran terrassa amb vistes a la mar.
A l'exterior, la casa presenta un ampli jardí de fàcil manteniment. Aquí trobem també
una zona chill-out amb una gran taula i un gran sofà, un lloc perfecte per passar
grans moments amb la família i els amics, sempre amb la piscina com a teló de fons.
Cal destacar que el jardí ofereix gran calma i privacitat, de manera que és una de les
característiques més destacades d'aquest immoble.
En definitiva, un habitatge lluminosa, àmplia i, sobretot, ubicada al centre de la
població per no dependre de l'cotxe.
No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per sol·licitar més informació o
concertar una visita.
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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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