
VENUT/UDA

REF. MAT36615

695.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 500m² de jardí en
venda a Sant Pol de Mar
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Pol de Mar »  08396

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

180m²
Plànol  

650m²
Dimensions del terreny  

15m²
Terrassa  

500m²
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

Vila totalment renovada amb fantàstiques vistes al mar i
llesta per entrar a viure en venda a Sant Cebrià de
Vallalta. Per a més detalls, visiteu el Tour Virtual.

Lucas Fox presenta aquesta fantàstica vila en venda amb increïbles vistes al mar a
Sant Cebrià de Vallalta. La vila està recentment renovada, completament nova i amb
molt d'encant, ubicada a tan sols 5 minuts de la platja de Sant Pol de Mar ia 35
minuts de Barcelona.

Es tracta d´un habitatge de 180 m² amb vistes panoràmiques al mar sobre una
parcel·la de 650 m². Consta d'un ampli saló-menjador amb cuina oberta, quatre
dormitoris dobles, dos amb banys privats, un altre bany i un lavabo.

La casa es presenta totalment nova, amb acabats d'alta qualitat amb sistema de
calefacció per terra radiant que funciona amb una bomba de calor de font d'aire per
aerotèrmia, respectuosa amb el medi ambient i amb ajuda de panells solars i aire
condicionat a totes les estades. A més, disposa d´un sistema de recollida d´aigua de
pluja per al reg del jardí d´uns 400 m² amb oliveres, plantes mediterrànies i gespa
natural. Disposa de piscina salada de 7,5 per 3,5 metres amb vista sobre el mar. Des
de qualsevol estada de la casa també ofereix vistes al mar.

Disposa d´una zona d´aparcament per a dos cotxes i un espai de safareig separat de
la casa al costat de la maquinària d´aerotèrmia.

La vila és perfecta per als que busquen gaudir de les vistes al mar, treballar des de
casa o buscar una residència d'estiu. Per a més informació, poseu-vos en contacte
per correu electrònic amb mataro@lucasfox.es.

lucasfox.cat/go/mat36615

Vistes al mar , Piscina, Jardí, Llum natural,
Zona chill-out, Vistes, Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
Aire condicionat
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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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