
LLOGAT/ADA

REF. MATR30847

5.800 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / vil·la de 6 dormitoris amb 1,630m² de jardí en lloguer a Sant Andreu de
Llavaneres
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

325m²
Plànol  

2.487m²
Dimensions del terreny  

1.630m²
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

Espectacular vila amb increïbles vistes mar de lloguer a la
urbanització Supermaresme. Feu clic al Tour Virtual per a
més detalls. Disponible a partir del 29 juliol 2022

Aquesta magnífica vila se situa a la prestigiosa urbanització de l'Supermaresme, a
Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona. Es tracta d'una urbanització que ofereix als
seus veïns seguretat privada i zona esportiva perquè gaudeixin de l'autèntic relax. A
més, està molt ben connectada per carretera, a aproximadament 30 minuts de
Barcelona i uns 50 minuts de la Costa Brava.

La casa es caracteritza per una privacitat i unes vistes de somni, a més de per la seva
distribució. Només entrar, trobem un saló a doble altura, amb sortida a jardí i a la
porxada, on podrà gaudir d'unes vistes de somni. La zona de la sala compta amb un
altell, que alberga una sala polivalent que podria destinar-se a sala de lectura. A sota
de l'altell, en un nivell inferior, trobem una zona de menjador amb accés directe a la
cuina ia la zona de nit. En aquest espai no pot faltar un bany de cortesia. La cuina es
presenta totalment equipada i amb accés independent a el dormitori de servei o de
convidats amb el seu bany i accés independent a jardí.

A la zona de nit, s'ofereixen dos dormitoris, un bany complet, un dormitori amb bany
privat i una màster suite amb sortida exterior, que s'aprecia clarament en el tour
virtual.

La zona de jardí gaudeix de molta privacitat i vistes i compta amb un garatge privat
per a dos vehicles i un pràctic dormitori amb bany, ideal per habilitar-lo com oficina o
com a visitant.

Viure a la urbanització de l'Supermaresme no ens deixarà indiferents, per la seva
seguretat, les seves instal·lacions, i els seus veïns. Un lloc ideal per viure en família.
Per a més informació, poseu-vos en contacte: mataro@lucasfox.es

lucasfox.cat/go/matr30847

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina, Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Zona chill-out, Vistes, Traster, Seguretat,
Safareig, S'accepten mascotes , Llar de foc,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Alarma
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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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