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REF. MAT30402

590.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la de 5 dormitoris amb 2,700m² de jardí en venda a Arenys de Munt
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Arenys de Munt »  08358

5
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5
Cambres de bany  

391m²
Plànol  

3.093m²
Dimensions del terreny  

2.700m²
Jardí

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.cat Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Casa amb total privacitat a Torrentbò, amb vistes mar,
per als amants de la natura.

La casa es troba a la localitat de Torrentbò, a la banda d'Arenys de Munt, a pocs
minuts de la capital Mataró. A més, compta amb molt bona connexió per carretera,
que ens comunica amb Mataró, amb Arenys de Mar i amb Caldetes en molt pocs
minuts.

La casa sobre una parcel·la d'una mica més de 3.000 m² ens proporciona molta
privacitat i disposa d'una piscina i diversos racons des dels quals contemplar el mar i
respirar aire pur, amb una tranquil·litat que en molts moments agrairem.

Per la seva distribució, la casa és ideal per a famílies o parelles. A l'entrar per la
porta principal, ens trobem amb un rebedor que comunica amb zona de nit, la zona
de treball i el saló-menjador.

La zona de nit disposa de tres dormitoris, dos d'ells amb bany privat, més un bany
complet i un bany de cortesia. Tots ells compten amb finestres que permeten
l'entrada d'abundant llum natural.

A el tornar a l'rebedor, unes escales ens condueixen a l'acollidor saló-menjador
presidit per una gran xemeneia. El saló-menjador gaudeix de vistes mar que ens
captivarà i resulta l'espai perfecte per a reunions familiars. Des del menjador o des
del distribuïdor, accedim a l'àmplia cuina, que amb una petita reforma quedarà
fantàstica. La cuina disposa d'una gran rebost per tenir-ho tot organitzat.

Aquí trobem unes escales que comuniquen amb el garatge privat amb capacitat per a
dos cotxes, amb un gran espai per emmagatzemar estris. En aquesta mateixa planta
inferior, trobem una sala polivalent amb accés des de l'exterior i amb unes escales
que parteixen de la zona de nit.

Finalment, es disposa un dormitori de servei al costat de la cuina i unes escales cap a
la planta superior que alberga un dormitori amb immillorables vistes a la natura i al
mar i un bany amb dutxa.

Totes les estances disposen de llum natural que aporta lleugeresa a l'espai. Totes les
finestres vénen amb els seus porticons el que li dóna un caràcter especial i romàntic
a l'habitatge.

lucasfox.cat/go/mat30402

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Vistes, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes , Llar de foc, Exterior,
Barbacoa, Balcó, Alarma
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Resulta ideal per als que volen viure en un entorn natural en el qual gaudir de la
natura, però a pocs minuts de el centre urbà. Per a més informació, poseu-vos en
contacte amb Lucas Fox a mataro@lucasfox.es.

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.

REF. MAT30402

590.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la de 5 dormitoris amb 2,700m² de jardí en venda a Arenys de Munt
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Arenys de Munt »  08358

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

391m²
Plànol  

3.093m²
Dimensions del terreny  

2.700m²
Jardí

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.cat Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat

	Casa amb total privacitat a Torrentbò, amb vistes mar, per als amants de la natura.

