
VENUT/UDA

REF. MRS15684

875.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 700m² de jardí en venda a Arenys de
Mar
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Arenys de Mar »  08350

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

322m²
Edificats  

1,013m²
Dimensions del terreny  

50m²
Terrassa  

700m²
Jardí

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.cat Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Darrera oportunitat d&#39;una promoció
d&#39;exclusives cases amb vistes privilegiades a la
prestigiosa zona d&#39;Arenys de Mar.

Aquesta fantàstica vila se situa en una promoció d'obra nova en una ubicació
excel·lent a Arenys de Mar, sobre el port esportiu i la platja, a prop de diversos camps
de golf ia uns 40 minuts de Barcelona.

Portinyol Residences ofereix unes vil·les avantguardistes d'estil mediterrani amb les
millors qualitats i vistes increïbles. Concretament, aquest habitatge està en una
parcel·la de 1.013 m² i mesura 322 m², distribuïts en tres plantes.

A la planta principal trobem la zona de dia. El saló-menjador és un espai obert, ampli
i lluminós, amb diversos finestrals que permeten sortir a jardí més d'aportar molta
llum natural. La cuina és independent i està equipada amb mobiliari Sants, fogons
Silestone i electrodomèstics de gran qualitat. En aquesta mateixa planta trobem
també un lavabo de cortesia, un dormitori amb bany propi i un gran pati interior que
inunda de llum totes les estances.

La zona de nit, composta per dos dormitoris dobles, s'ubica a la planta superior, el
que aporta més intimitat i tranquil·litat. Els dos dormitoris disposen de bany privat
(un amb banyera d'hidromassatge i un altre amb dutxa vertical), a més de sostre
translúcid per a gaudir dels raigs de sol. Al seu voltant trobem una gran terrassa,
perfecta per gaudir d'una magnífica zona chill-out amb vistes envejables.

Al soterrani tenim dues sales polivalents, un gran traster i un dormitori amb bany
propi, el qual podria ser perfectament el de servei. L'immoble compta amb
aparcament per a dos cotxes i motos.

Igual que les altres viles de Portinyol Residences, aquest immoble gaudeix de
terrasses, patis i una piscina al jardí, i els interiors compten amb materials, acabats i
accessoris excel·lents. Entre d'altres, cal destacar les finestres de doble vidre amb
càmera, el sistema de climatització fred / calor amb bomba de calor, els terres de
fusta en tot l'habitatge (excepte cuina i banys) i la reixa metàl·lica de l'entrada
motoritzada i amb comandament a distància.

lucasfox.cat/go/mrs15684

A primera línia de mar ,
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Renovat, Safareig, Vistes, Zona chill-out
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest habitatge d'alta gamma a
prop de la platja d'Arenys de Mar.

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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