REF. MAT28958

775.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 4,200m² de jardí en venda a Argentona,
Barcelona
Espanya » Barcelona » El Maresme » Argentona » 08310

5

4

550m²

5,500m²

160m²

4,200m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Terrassa

Jardí

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 casa amb espais molt ben diferenciats, ideal
per a famílies nombroses. Tot detall en el TOUR VIRTUAL
Aquesta fantàstica habitatge es troba a pocs metres de el centre d'Argentona, amb
unes vistes increïbles en un entorn natural privilegiat. Argentona es caracteritza per
disposar de tot tipus de serveis i una fantàstica connexió per carretera.
La casa destaca per la seva gran jardí de 4.500 m², on podem gaudir d'una piscina en
plena natura i alhora en un entorn urbà.
Entrem a la casa i, després d'un gran rebedor, ens trobem amb un saló amb una
fantàstica taula de billar i sortida a jardí, on una imponent piscina farà les delícies de
tots els membres de la família. Si continuem per l'ampli passadís, vam arribar a un
menjador amb entrada independent a la cuina, la qual cosa permet atendre millor
als convidats. La cuina, que ofereix una gran rebost, té accés des de l'exterior, el
passadís i el menjador. Seguint el recorregut ens trobem amb un dormitori
actualment destinat a despatx i un altre dormitori doble amb armaris encastats i un
bany complet. A la fi tenim un dormitori principal de 40 m² amb sortida a jardí,
fantàstiques vistes i un bany complet. Totes les estades disposen de finestres amb
persianes motoritzades. L'habitatge presumeix de sostres de 3 metres d'altura, el que
la fa més imponent si cap.

lucasfox.cat/go/mat28958
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior, Llar de foc,
Plafons solars, Safareig, Sala de jocs,
Traster, Vistes, Zona chill-out

Si baixem a el nivell -1 hi trobem una gran sala que en l'actualitat es fa servir com a
pis, ja que ofereix tot tipus de comoditats com dutxa, cuina, etc. Aquest nivell ofereix
a més un espaiós garatge per a un mínim de cinc cotxes i motos, així com fins i tot
una banyera d'obra, ideal per rentar a la nostra mascota, la bicicleta, etc. Aquesta
planta inclou també un altre pis que actualment s'utilitza com a traster, tot i que
presenta totes les comoditats que un pugui imaginar, com dutxa, cuina, etc.
A la planta més alta se situa una enorme terrassa amb vistes que van des del
Montseny fins al mar, ideal com a zona chill-out.
Cal destacar que la casa compta amb ascensor per a més comoditat.
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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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