
REF. MAT35088

1.195.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris amb 880m² de jardí en venda a Sant Pol de Mar
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Pol de Mar »  08398

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

941m²
Plànol  

1.260m²
Dimensions del terreny  

80m²
Terrassa  

880m²
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


DESCRIPCIÓ

Casa de grans dimensions en venda a Santa Susanna. Per
a més detalls, vegeu el tour virtual.

Aquesta preciosa casa plena de personalitat es troba a la part nord del Maresme,
concretament a Santa Susanna, província de Barcelona. Es troba a 45 minuts de la
capital, a mig camí entre aquesta i la fantàstica Costa Brava. És un habitatge per a
tots els que busquen una casa a punt per entrar a viure amb espais amplis. A més, és
a menys de 15 minuts a peu de la platja.

La casa té una parcel·la plana, amb una piscina de grans dimensions i una pèrgola
per passar-hi les agradables tardes d'estiu.
Un cop dins, la casa gaudeix d'abundant llum natural i espais grans. En entrar,
destaca la majestuosa escala. En aquesta planta hi trobem un despatx, un dormitori
amb bany privat, una zona d´aigües i bany de cortesia. Gaudeix d´una cuina àmplia i
un saló i un menjador, tots dos amb accés directe al jardí.

A la planta superior hi trobem un dormitori amb bany privat, dos dormitoris que
comparteixen un bany i l'extraordinari dormitori principal amb bany privat.

A la darrera planta, hi ha una zona polivalent d'aproximadament 40 m², que dóna
accés a una àmplia terrassa amb vistes al poble i al mar.

A la planta semisoterrani, s'ofereix ampli garatge amb capacitat per a cinc cotxes i
motos, un celler amb una llarga taula massissa i xemeneia, ideal per fer grans
celebracions, un espai polivalent, un bany complet, un vestuari i el rebost.

La casa es distingeix pels seus materials d'alta qualitat, com ara terra de parquet de
tarima, terra radiant, persianes motoritzades amb lamel·les orientables i la seva
escala de forja feta a mà amb marbre travertí, entre d'altres.

És una casa que destaca pels grans espais, amb totes les plantes comunicades amb
ascensor. Per a més informació, consulteu el tour virtual. No dubteu a contactar
mataro@lucasfox.es o lucasfox_maresmecoast.

lucasfox.cat/go/mat35088

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Exterior, Cuina equipada,
Barbacoa, Balcó, Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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