REF. MAT34690

950.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 6 dormitoris amb 850m² de jardí en venda a Argentona, Barcelona
Espanya » Barcelona » El Maresme » Argentona » 08310

6

7

878m²

1.100m²

50m²

850m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Terrassa

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 007 658
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Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa amb piscina en venda al centre d´Argentona. Més
detalls, veure el tour virtual.
Casa independent situada al centre d'Argentona, a 2 minuts a peu de la plaça Nova, al
costat de la zona comercial, restaurants i escoles del poble, tot un luxe. Amb vistes a
muntanya i en un entorn familiar.
L'habitatge està situat a una parcel·la de 1.108 m² i compta amb una superfície de 878
m² construïts. L'habitatge ocupa dues parcel·les amb una gran zona enjardinada amb
piscina i barbacoa a la part posterior. Compte amb entrada de vianants des del
carrer.
La casa es distribueix en quatre plantes, amb espais amb molta amplitud, gran
lluminositat i un ascensor que comunica totes les plantes. La planta principal de 227
m² consta d´un espectacular rebedor que ens dóna la benvinguda i ens condueix a un
saló amb llar de foc i sortida a terrassa amb vistes a la piscina i una gran cuina amb
rebost i amb sortida a exterior. A continuació, es presenta tres dormitoris dobles, un
bany complet i un lavabo.

lucasfox.cat/go/mat34690
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Jacuzzi, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Barbacoa,
Entrada de servei, Exterior, Llar de foc,
S'accepten mascotes , Safareig, Sala de jocs,
Vistes, Zona chill-out

Una magnífica i àmplia escala ens condueix a la planta superior de 180 m² amb un
altre saló amb xemeneia i sortida a exterior amb vistes a la muntanya, dos dormitoris
amb bany privat més el dormitori principal amb un gran vestidor i un gran bany amb
banyera d´hidromassatge .
A la planta semisoterrani de 185 m², trobem el garatge amb una capacitat per a cinc o
sis cotxes, una zona de safareig amb sortida a l'exterior per estendre la roba, un
lavabo de cortesia, un celler de vins climatitzat, una sala de màquines, un traster i un
petit escriptori amb vistes a la pista d´esquaix ia l´exterior.
A la planta soterrani de 285 m² amb llum natural, hi ha una gran zona de jocs, que
actualment compta amb un billar, futbolí i pista d'esquaix professional amb vestuari,
dutxa i lavabo. També una estada tipus traster.
L´habitatge compta amb terres de marbre a les zones comunes i parquet en
dormitoris, fusteria d´alumini amb finestres de vidre doble, porta de fusta de roure,
diverses persianes motoritzades, ascensor, aire condicionat a la cuina i el dormitori
principal, sistema d´alarma perimetral i porta dentrada blindada.
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Ideal per a famílies que requereixin espai i no vulguin renunciar a tots els serveis i
comoditats de viure al centre de la població.
Per a més detalls, visiteu el tour virtual i poseu-vos en contacte amb
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.
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