REF. MAT28641

720.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / Vil·la de 5 dormitoris amb 3,700m² de jardí en venda a Sant Andreu de
Llavaneres
Espanya » Barcelona » El Maresme » Sant Andreu de Llavaneres » 08393
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VENUT/UDA

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

Propietat rústica amb excel·lents vistes a la mar ideal per
viure amb els seus cavalls.
Aquesta propietat singular, (vegin TOUR VIRTUAL a www.lucasfox.com) es troba a Sant
Andreu de Llavaneres, una població exclusiva i envoltada de natura, amb vistes
immillorables a l'litoral. Tot sense renunciar a la proximitat amb tots els serveis i
oferta lúdica de Sant Andreu de Llavaneres, com camps de golf, el club nàutic o
diversos restaurants, entre d'altres. A més, aquesta ubicació privilegiada i tan
cotitzada gaudeix d'excel·lents comunicacions, per carreteres i autopistes, i fins i tot
per transport públic amb una estació de tren. Es tracta d'una zona ideal per a
famílies.
Aquesta propietat eqüestre és perfecta per viure al costat dels nostres cavalls, poder
gaudir de passejades per la natura i amb unes vistes que seran l'enveja de tots els
nostres amics. Així mateix, el centre hípic es troba a escassos metres, on els nostres
estimats cavalls estaran totalment cures.

lucasfox.cat/go/mat28641
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Vistes, Safareig, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Exterior, Barbacoa, Alarma,
Aire condicionat

L'estructura de la casa és de fusta i pedra i es distribueix en una única planta, per a
més comoditat. La zona de dia disposa d'un saló-menjador, amb excel·lents vistes,
una cuina independent i totalment equipada, un despatx i una zona d'aigües i rebost.
La zona de nit disposa de dues suites amb el seu bany i vestidor, més dos dormitoris
dobles que comparteixen un bany.
Aquesta casa és perfecta per als que volen viure en plena natura, amb vistes
increïbles i sense renunciar als serveis ia les comoditats d'una ciutat.
Per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres o visiti el Tour Virtual a la
nostra pàgina web i l'ajudarem a resoldre qualsevol dubte que pugui tenir.
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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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