
REF. MAT37533

1.380.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 3,500m² de jardí en venda a Sant Andreu de
Llavaneres
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

469m²
Plànol  

3.779m²
Dimensions del terreny  

25m²
Terrassa  

3.500m²
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

Gran vila de 469 m² sobre una gran parcel·la de 3.779 m²
amb jardí en venda al centre de Sant Andreu de
Llavaneres.

Fantàstica casa de 469 m² distribuïts en dues còmodes plantes sobre una parcel·la de
3.779 m², situada a l'exclusiva població de Sant Andreu de Llavaneres, on trobareu un
fantàstic port nàutic i un camp de golf a escassos metres. La ciutat de Barcelona es
troba a 30 quilòmetres de distància i podreu gaudir de la idíl·lica Costa Brava en
només 20 minuts, amb la seva magnífica gastronomia. Sant Andreu de Llavaneres es
caracteritza per la seva excel·lent xarxa de comunicació per transport, amb servei de
tren i autobús. Amb transport privat, tindrà un accés excel·lent a les carreteres
nacionals, AP-7 i C-32.

Accedim per la planta baixa a un ampli rebedor. Des d´aquí, ens dóna pas a la resta d
´espais: un bany de cortesia, dos dormitoris dobles amb armaris encastats i bany
propi, una gran cuina amb rebost, cambra de rentat, dormitori i bany de servei i
sortida al jardí. A més, hi ha un fantàstic menjador, que ens dóna accés a dos salons
amplis, un amb llar de foc i sortida al porxo.

Pugem a la primera planta, on hi trobem dos dormitoris dobles amb armaris i un
fantàstic estudi amb molta llum natural i sortida a la terrassa.

A la planta inferior, s'ofereix un ampli garatge amb capacitat per a dos cotxes i sala
de màquines.

Disposa d´un ampli i pla jardí, on trobem la zona de barbacoa, piscina, un magnífic
pou, sauna i zona d´aparcament exterior.

Ideal per a tots aquells que busquen una gran casa familiar i amb una gran parcel·la
que permet desconnectar, amb el privilegi d'estar al centre i prop de tot tipus de
comerços, platja, centres esportius i amb la seva magnífica xarxa de transport. No
dubteu a contactar amb Lucas Fox, per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/mat37533

Piscina, Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Zona chill-out, S'accepten mascotes , Pou,
Cuina equipada, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
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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