REF. MAT32177

1.100.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 580m² de jardí en
venda a Argentona
Espanya » Barcelona » El Maresme » Argentona » 08310
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+34 935 007 658
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Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa en excel·lents condicions en venda a Argentona. Per
a més detalls, consulteu el Tour Virtual.
La casa es troba a Argentona, una excel·lent població al cor del Maresme, amb
connexió en 10 minuts amb cotxe amb les platges de la zona ia tan sols 5 minuts amb
cotxe la capital, Mataró. A més, de la seva excel·lent comunicació per carretera, ara
també disposa d´autobús directe a la ciutat de Barcelona.
Aquesta casa situada a la prestigiosa urbanització de Can Barrau es caracteritza per
uns acabats d'alta qualitat, unes vistes clares i molta privadesa.
La casa es distribueix en tres plantes. A la planta semisoterrani, hi trobem un garatge
ampli per a tres cotxes, un rebost, la sala de calderes i un dormitori o estudi
independent que compta amb el seu bany.

lucasfox.cat/go/mat32177
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aire condicionat, Alarma,
Balcó, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Llar de foc,
Sala de jocs, Vistes

A la planta baixa o d'entrada, trobem un saló-menjador presidit per una xemeneia,
amb unes àmplies vidrieres, que permeten l'entrada de llum natural abundant. Tot
seguit, es disposa una cuina totalment equipada, perfecta per als amants de la cuina.
En aquesta mateixa planta hi trobem dos dormitoris, una sala de planxa i un lavabo.
A la planta superior, hi trobem un bany, dos amplis dormitoris i el dormitori principal
amb vestidor i bany privat.
Totes les plantes estan comunicades amb un ascensor. A tota la casa podem apreciar
la gran qualitat dels seus materials, com a les finestres o els acabats als banys, així
com els seus fantàstics equipaments, com la seva fantàstica piscina de clorificació
salina o la rocalla rosada del jardí que emfatitza encara més la personalitat de
aquest habitatge.
Per a més informació no dubti a contactar amb mataro@lucasfox.es i
@lucasfox_maresmecoast
Si voleu viure a pocs minuts de Barcelona i de les millors platges del Maresme en un
entorn natural, aquest habitatge és perfecte.
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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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