
REF. MAT39456

2.200.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 650m² de jardí en
venda a Caldes d'Estrac
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Caldes d'Estrac »  08393

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

435m²
Plànol  

837m²
Dimensions del terreny  

30m²
Terrassa  

650m²
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

Preciosa vila d´obra nova, amb espectaculars vistes mar
en venda a Caldes d´Estrac, Barcelona.

Lucas Fox s'enorgulleix de presentar vila Solano, un fantàstic habitatge situat al cim
del municipi de Caldes d'Estrac. Villa Solano és un habitatge intel·ligent, que domina
el paisatge on s'ubica, amb vistes espectaculars a la costa mediterrània ia escassos
500 metres de les platges. La seva accessibilitat a la ciutat de Barcelona, a menys de
25 minuts, converteix la vila en una alternativa residencial permanent i no només de
vacances.

La seva arquitectura i el seu disseny interior, amb una sofisticada distribució de les
estances, amb grans finestrals de terra a sostre i una escala oberta, integra el disseny
típic mediterrani com la part més essencial de la vila.

L'habitatge compta amb tecnologia Smarthome de primera qualitat i un sistema de
domòtica d'última generació dissenyat pel fabricant suís de cases intel·ligents
Renomation. Els llums, les persianes, la climatització, la seguretat i el sistema
multimèdia es controlen mitjançant un sistema de bus KNX. Un servidor domèstic
ofereix als residents una interfície gràfica d'usuari web feta a mida a tots els
dispositius, com ara tauletes i telèfons intel·ligents.

lucasfox.cat/go/mat39456

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí, Spa,
Jacuzzi, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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