REF. MAT36343

435.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 55m² terrassa en venda a Arenys de Mar,
Barcelona
Espanya » Barcelona » El Maresme » Arenys de Mar » 08350
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Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Acollidora casa adossada a Arenys de Mar, amb garatge
privat ia pocs metres de la platja i la muntanya. És ideal
per a famílies. Feu la visita virtual per conèixer més
detalls.
Casa adossada ubicada a Arenys de Mar, una població molt ben comunicada, amb
tots els serveis a menys de 10 minuts, supermercats, col·legis i tot tipus d´activitats i
esports.
Es tracta d'una zona molt tranquil·la, ubicada en un carrer sense sortida, per la qual
cosa gairebé no hi ha circulació: només es trobarà amb veïns.
L´habitatge se situa a tan sols 8 minuts a peu de la platja i té vistes al mar des de la
terrassa superior ia la muntanya des de gairebé totes les estances.

lucasfox.cat/go/mat36343
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Piscina, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, Balcó, Barbacoa,
Cuina equipada, Exterior, Llar de foc,
S'accepten mascotes , Vistes, Zona chill-out

Accedim a través del jardí, que compta amb piscina i un petit terreny amb arbres
fruiters. Tot just entrar a la vivenda es troba un rebedor obert a un acollidor saló
menjador amb llar de foc i accés a una lluminosa terrassa.
Des del rebedor també arribem a la cuina, un bany complet amb dutxa i una porta a
la planta baixa on hi ha el garatge per a dos cotxes i motos, ideal per a
emmagatzematge.
La primera planta compta amb un bany complet amb banyera i quatre habitacions:
tres individuals i una doble amb armaris encastats. Dues de les habitacions tenen
accés a una terrassa amb vistes al mar ia la muntanya, cosa que aporta tranquil·litat i
pau.
Finalment, la segona planta acull una gran habitació doble golfes, amb total
privadesa i accés a dues terrasses solàrium de 15 m² cadascuna.
És un habitatge fantàstic per a famílies que busquen conjugar un entorn tranquil, a
prop del mar i de la natura amb un estil de vida urbà.
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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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