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DESCRIPCIÓ

Magnífic habitatge de 3 dormitoris i 3 banys amb piscina i
zones enjardinades llista per entrar a viure a
l&#39;exclusiva zona de l&#39;Limonar.
Ideal per amants d'espais oberts, aquest habitatge presenta una àmplia terrassa que
envolta les estades, tres menjadors, un d'ells exterior al costat de la barbacoa,
piscina i cuina oberta i bany complet. Aquesta luxosa vila ofereix una estupenda
distribució, integrant les seves zones interiors amb l'exterior.
A l'accedir per l'ampli garatge cobert, baixem a la zona enjardinada en un Estaço
immaculat, amb les seves terrasses, piscina i barbacoa.
A l'entrada principal, el vestíbul compta amb un lavabo i les escales que condueixen
a la planta inferior, ia la planta superior de l'habitatge. A la nostra esquerra,
trobarem una gran i lluminosa cuina, totalment equipada, amb el seu extens
menjador incorporat. A mà dreta, tenim un ampli saló-menjador amb llar de foc que
gaudeix de llum natural i dos accessos directes a la gran terrassa que l'envolta.

lucasfox.cat/go/mlg25599
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Terres de marbre, Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
S'accepten mascotes , Seguretat,
Sistema domòtic, Vistes, Zona chill-out

La planta superior consta de tres dormitoris i dos banys complets. El dormitori
principal es beneficia d'un armari encastat, i una cambra de bany en suite. A més,
comptarem amb accés a una terrassa amb vistes a les nostres zones enjardinades i
piscina. El segon dormitori també disposa d'armari encastat de dues portes, on
actualment es troba un llit de mida matrimonial. El tercer dormitori actualment
s'utilitza com a despatx, ideal gràcies a la lluminositat. Aquest té un armari encastat
de quatre portes.
A la planta inferior, tenim un ampli saló-menjador amb la segona xemeneia de
l'habitatge i el seu bany independent, a més d'una bella cuina en concepte obert amb
una barra americana, perfecta per entretenir a un ampli grup de convidats amb el seu
accés directe a les terrasses i jardins.
El jardí, amb la seva piscina, zona d'hidromassatge i font, està envoltat de dues
àmplies terrasses, amb el seu menjador exterior, cuina amb barbacoa i un bany
addicional.
Si busca un habitatge en perfecte estat, amb tot el necessari per gaudir de la vida en
companyia d'amics i família, no busqui més: l'ha trobat.
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No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per concertar una visita o obtenir
més informació.

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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