
LLOGAT/ADA

REF. MATR25457

10.000 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en lloguer a Sant Andreu de
Llavaneres
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

652m²
Plànol  

2.105m²
Dimensions del terreny

+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

Villa recentment reformada de lloguer als turons amb
vistes a la Costa d&#39;Maresme en la cotitzada zona
residencial de Sant Andreu de Llavaneres. Disponible a
partir del juliol.

Aquest habitatge es troba en una fabulosa posició elevada, amb exuberants jardins,
piscina climatitzada d'aigua salada i una terrassa amb unes impressionants vistes
ininterrompudes, com a teló de fons. L'habitatge està envoltada de vegetació que
augmenta la privacitat, mentre que els arbres madurs ofereixen ombra per relaxar-
se.

L'habitatge es distribueix en tres plantes. La superior està ocupada íntegrament pel
dormitori principal amb bany privat, sala privada amb llar de foc, zona de provador i
dos vestidors molt amplis. Aquesta impressionant suite també disposa d'una terrassa
perquè pugui gaudir de les vistes.

La planta baixa compta amb tres boniques suites addicionals i un gran saló amb
accés a un porxo amb zona chill-out i vista sobre els jardins i la piscina. Els accessoris
i acabats són del més alt nivell amb grans vidrieres i cridaners sòls en fusta fosca.

A més, ofereix una cuina, una sala d'esmorzars i un menjador amb una terrassa
exterior amb ombra per rebre hostes i celebrar dinars o sopars a l'aire lliure. El
garatge per a dos cotxes també es troba en aquesta planta, juntament amb una
bugaderia, un rebost, traster i un dormitori per al personal o com a visitant.

A la planta inferior, una gran sala de multiusos s'ha destinat actualment com gimnàs,
però també podria servir com fantàstic cinema a casa, oficina o estudi. Aquest dóna a
una tranquil·la zona exterior amb unes finestres de sòl a sostre que deixen entrar
molta llum natural. La planta es completa amb un bany i un traster.

lucasfox.cat/go/matr25457

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat,
Terres de marbre, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Seguretat,
Safareig, S'accepten mascotes , Renovat,
Pou, Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals
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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.

REF. MATR25457

10.000 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en lloguer a Sant Andreu de
Llavaneres
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

652m²
Plànol  

2.105m²
Dimensions del terreny

+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

	Villa recentment reformada de lloguer als turons amb vistes a la Costa d&#39;Maresme en la cotitzada zona residencial de Sant Andreu de Llavaneres. Disponible a partir del juliol.

