
PREU REBAIXAT

REF. MAT37547

715.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 1,012m² de jardí en
venda a Sant Pol de Mar
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Pol de Mar »  08398

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

470m²
Plànol  

1.020m²
Dimensions del terreny  

50m²
Terrassa  

1.012m²
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

Fantàstica casa a quatre vents amb vistes al mar, a pocs
metres de la platja i la muntanya. Consulteu el tour
virtual per a més detalls.

Aquest fantàstic habitatge, amb orientació al mar i vistes idíliques que es poden
gaudir des de totes les estances, està situat una de les zones de la costa de
Barcelona més paradisíaques i menys transitades. Es troba entre les ciutats de
Barcelona i Girona, a poca distància a peu de la Costa Brava. Un poble tranquil ple d
´atractius culturals, a més de gaudir d´una infinitat d´activitats i llocs d´oci.

L´habitatge compta amb una superfície de 469 m², distribuïda en quatre plantes amb
espais diferenciats i abundant llum natural, perfecta per a grans famílies.

A la planta baixa, trobem una àmplia sala polivalent, actualment utilitzada com a
zona social amb àrea de menjador, billar i zona de jocs, amb sortida al jardí i piscina;
perfecte per a reunions familiars i/o socials. En aquesta planta també hi ha la sala de
màquines.

A la primera planta ens trobem amb la zona de dia, que disposa de saló-menjador,
cuina, bany complet i un dormitori doble. Des de totes les estances d´aquesta planta,
tenim accés a la gran terrassa.

La segona planta acull la zona de nit. Disposa d´una suite completa amb bany i
vestidor i dos dormitoris dobles, que comparteixen un bany complet. Des de tots els
dormitoris, tenim accés a la terrassa, des d'on podem gaudir de les idíl·liques vistes
al mar i la muntanya.

A la tercera i última planta, trobem una acollidora sala polivalent que podem utilitzar
com a despatx, dormitori addicional o el que desitgi.

Aquesta gran vila disposa d´un ampli garatge amb capacitat per a quatre cotxes i
motos. A més, juntament amb la sortida del garatge, s'ofereix un lloc per a la possible
instal·lació d'un muntacàrregues exterior que ens donaria accés a l'entrada de
l'habitatge. També hi ha la possibilitat d'instal·lar un ascensor dins l'habitatge.

lucasfox.cat/go/mat37547

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Llicència turística, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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A l´exterior, ofereix un fantàstic jardí amb porxo i piscina de clorificació salina,
perfecte per prendre el sol, relaxar-se i desconnectar després d´un llarg dia mentre
gaudeix de les vistes. El jardí necessita molt poc manteniment, ideal per a la vida
frenètica d'avui dia.

La vivenda compta amb llicència turística.

Poseu-vos en contacte per a més informació.
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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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	Fantàstica casa a quatre vents amb vistes al mar, a pocs metres de la platja i la muntanya. Consulteu el tour virtual per a més detalls.

