REF. MATR25367

15.000 € al mes Casa / Vil·la - De lloguer

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 8 dormitoris amb 2,400m² de jardí en
lloguer a Mataro
Espanya » Barcelona » El Maresme » Mataró » 08304
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Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Preciosa vila a 4 vents de 600 m² disponible per a lloguer
des del novembre fins al febrer a l'exclusiva urbanització
Can Quirze.
Aquesta meravellosa habitatge compta amb amplis espais banyats per molta llum
natural que farà les delícies dels més casolans.
La vila de 600 m² distribuïts en dues plantes té la possibilitat d'oferir dos habitatges
completament independents si es desitgés, ja que cada planta compta amb les
característiques necessàries per a això, a més d'accés independent a l'exterior de
l'habitatge.
A trenta minuts de la ciutat de Barcelona, trobem la població de Mataró, capital de la
comarca de Maresme. Es tracta d'una localitat amb una ubicació privilegiada, la xarxa
de carreteres permet l'accés als llocs d'interès de la forma més eficient. Per la C-32,
en tot just 30 minuts arribarem a la ciutat comtal, mentre que en direcció oposada,
en 50 minuts arribem les meravelloses platges de la Costa Brava. Pel que fa a Mataró,
per ser la capital de Maresme es beneficia d'una eficient xarxa de transport públic,
amb un flux de transport continu per a la màxima comoditat.
Després de pujar un petit tram d'escales, accedim a la vila per la planta superior. Des
de l'entrada un ampli i lluminós rebedor distribueix l'habitatge i enfront d'ella,
trobem una porta de doble entrada que dóna pas a la gran sala-menjador. El saló
queda emmarcat per la terrassa amb imponents vistes a la mar. A la mateixa planta,
cap a l'ala dreta, trobarem un total de 5 dormitoris, dos d'ells amb bany privat, més
dos banys complets i un traster. Cal destacar de nou l'imponent grandària dels
espais, especialment el de les suites, amb els seus corresponents banys complets
amb banyeres d'hidromassatge.

lucasfox.cat/go/matr25367
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi, Gimnàs,
Terres de marbre, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Saló gourmet, Saló de bellesa , Sala de jocs,
Safareig, S'accepten mascotes , Renovat,
Parc infantil, Llicència turística, Llar de foc,
Interior, Exterior, Entrada de servei,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
Període de lloguer mínim: 1 mesos.
Ja està disponible!

Tornem a l'rebedor i ens dirigim cap a l'ala esquerra, on trobarem un altre dormitori i
un altre bany complet. En aquesta zona, es disposa al seu torn la cuina tipus
americana que connecta amb un menjador a què es pot accedir també des del saló
principal.
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Des del rebedor, accedim a la planta inferior, a nivell de sòl. A l'descendir per l'escala
ens trobem amb un ampli i lluminós saló-menjador, que distribueix les estances
seguint la mateixa línia que la planta superior. Aquesta planta consta d'una gran
cuina totalment equipada amb accés a un petit traster, un segon saló amb accés
exterior, un bany de cortesia i un segon bany complet. Quant als dormitoris, ofereix
un total de tres, dos d'ells de grans dimensions i un tercer amb bany privat. Cal
destacar l'imponent grandària d'aquesta suite, el seu bany amb banyera
d'hidromassatge i el seu magnífic vestidor. Des del menjador principal d'aquesta
planta, a través d'una petita escala, es pot accedir a un celler única que es conserva
en el seu estat original.
Pel que fa a l'exterior, és un espai pla amb un ampli jardí amb gespa artificial, amb
una encantadora distribució. Gaudeix d'una piscina d'aigua salada d'increïbles
dimensions, pista de vòlei i de futbol, sala de màquines i vestuari masculí i femení. De
la mateixa manera, disposa d'un preciós porxo de 40 m² tancat amb unes vidrieres
que permeten l'entrada d'abundant llum natural. L'interior de la porxada en forma de
L compta amb gimnàs, sala de jocs i una taula de gran capacitat al costat de barbacoa
d'obra, així com una cuina totalment equipada. El lloc ideal per a qualsevol tipus
d'esdeveniments socials.
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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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