REF. MAT31444

2.969.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 7 dormitoris amb 6,500m² de jardí en venda a Sant Andreu de
Llavaneres
Espanya » Barcelona » El Maresme » Sant Andreu de Llavaneres » 08392
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DESCRIPCIÓ

Imponent casa, amb vistes al mar i una gran privadesa en
venda a Sant Andreu de Llavaneres. Més detalls al Tour
Virtual.
Imponent casa amb molta personalitat i una total privadesa a menys de 10 minuts a
peu del centre de Sant Andreu de Llavaneres. Aquesta població es caracteritza per
ser una de les més exclusives de Catalunya, amb un port nàutic, camps de golf a pocs
minuts, centres hípics, esports d'aventura i aquàtics, un luxe al seu abast. La
distància amb la capital Barcelona és de només 25 minuts.
Aquest habitatge disposa de totes les principals estades en una mateixa planta, per a
més comoditat. A més, compta amb una construcció auxiliar on poder allotjar
convidats. La casa també ofereix una piscina de grans dimensions i una pista de
tennis. Inclou així mateix una extensa parcel·la totalment plana i de fàcil accés, tant
des de la casa com des de l'exterior.
Només entrar ens dóna la benvinguda un gran distribuïdor, amb vistes al mar.
Seguint recte, arribem a un gran saló-menjador amb una xemeneia que presideix
l'estada, amb accés directe al jardí amb unes vistes al mar, que deixen indiferent a
ningú. Des del distribuïdor i el menjador, tenim accés a la zona de treball, a una
àmplia cuina i la zona de servei amb entrada independent, per a més privadesa.

lucasfox.cat/go/mat31444
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Pista de tennis, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals , Alarma,
Barbacoa, Biblioteca, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Llar de foc, S'accepten mascotes , Safareig,
Vistes, Zona chill-out

En tornar a la zona d'entrada, ens ofereix accés a la zona de nit, amb un dormitori
amb armaris de paret i bany complet privat. Més endavant, unes escales ens
condueixen a l'única estada a una planta superior, és a dir, un dormitori amb lavabo.
Tornant a la planta principal, es disposa un altre dormitori amb armari encastat, un
altre dormitori amb armaris encastats i bany complet i, finalment, una el dormitori
principal amb vestidor i bany complet.
A part, tenim una casa secundària al jardí, amb menjador, cuina, bany i dormitori, on
els nostres hostes tindran un espai independent i exclusiu per a ús i gaudi, tot molt a
prop de la piscina.
Per al més esportistes, trobem una pista de tennis a punt per jugar.
Tota la parcel·la disposa d'una gran extensió, gran privadesa i vistes al mar, tot pel
seu gaudi.
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Les àmplies vistes sobre el mar, els extensos espais verds i els magnífics arbres,
combinat amb diverses zones ben diferenciades que permeten desenvolupar
diferents activitats simultàniament, fan d'aquest habitatge una residència de
característiques úniques al seu entorn. No dubti a contactar amb
mataro@lucasfox.es o @lucasfox_maresmecoast
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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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