REF. MAT32156

650.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 690m² de jardí en
venda a Sant Pol de Mar
Espanya » Barcelona » El Maresme » Sant Pol de Mar » 08398
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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

Casa amb vista mar, piscina i llista per entrar a viure a
Santa Susanna, per a més informació veure Tour Virtual.
Aquesta preciosa casa situada a Santa Susanna, té molt d'encant. Ubicada a 45
minuts de la capital Catalana, Barcelona, ia 40 minuts de la Costa Brava, una casa
ideal per gaudir tot l'any, un dels seus encants principals són les vistes al mar, sense
renunciar a tots els serveis de la població.
La propietat es caracteritza per molta llum natural, finestres àmplies, espais
exteriors, una piscina per fer la nostra primavera i estiu una mica excepcional. Tot
llest per entrar a viure. Disposa de 4 dormitoris, 3 banys, un gran garatge de fàcil
accés amb capacitat per a 3 vehicles i motos, una de les suits principals disposa d´una
terrassa àmplia on podrà fer un chill out fantàstic per a les nits d´estiu. Un altre tret
és la gran privadesa de la propietat.

lucasfox.cat/go/mat32156
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Terres de marbre, Llum natural,
Zona chill-out, Vistes, Traster, Llar de foc,
Exterior, Cuina equipada, Barbacoa, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic

El jardí a quatre vents amb una mida i disposició ideal, per no ser-ne exclaus. Vegeu
el tour virtual disponible i feu-vos d'una idea en 360 graus de com viure en aquesta
fantàstica casa. Ens podeu contactar a mataro@lucasfox.es o @lucasfoxmataro.
La distribució de la propietat és la següent,
Un gran i lluminós distribuïdor ens dóna la benvinguda, des d´aquí accedim al
menjador saló, a la planta de dalt i accés al garatge. El saló menjador, presidit per
una xemeneia on els hiverns ens sabran diferent, a més d´un pràctic accés a la zona
de jardí, perquè el nostre dia a dia puguem gaudir dels esmorzars, dinars i sopars
amb unes fantàstiques vistes. En aquesta mateixa planta, trobem una àmplia i
equipada cuina, amb fogons de gas per als més sivarites, a banda disposem d´una
zona d´aigües amb accés exterior, per tenir una màxima practicitat i alhora comoditat
de totes les estances.
A continuació trobem el passadís on la zona de nit cobra protagonisme, dues
habitacions dobles amb armaris de paret i llum natual comparteixen un bany
complet amb banyera, i al final trobem una habitació de grans dimensions amb un
vestidor i bany, tot totalment reforma d'estil modern i vistes al jardí i mar.
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Si tornem al rebedor de l´entrada, unes àmplies escales ens porten al pis de dalt, on
una gran habitació amb vestidor i bany marcaran la master room de la propietat, amb
una terrassa on poder gaudir de les vistes a tota la població.
Ens queda el pis -1 on hi trobem un gran garatge amb capacitat per a 3 vehicles i
motos.
Tota la casa disposa de fred i calor per aire, molta llum i unes fantàstiques vistes.
Contacteu amb Lucas Fox, mataro@lucasfox.es
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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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