REF. MRS15903

€2,290,000 Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Arenys de Mar
Espanya » Barcelona » El Maresme » Arenys de Mar » 08350
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Dimensions del terreny

PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.cat

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Impressionant habitatge de luxe amb espectaculars vistes
al mar en venda a Arenys de Mar, a prop del preciós
passeig marítim de Caldes d&#39;Estrac, a la Costa del
Maresme.
Moderna i luxosa vila situada a Arenys de Mar, a la preciosa costa del Maresme. Des
d'aquest enclavament privilegiat, a només 15 minuts a peu de la platja, es pot gaudir
de vistes al mar. A més, el bonic passeig marítim de Caldes d'Estrac queda molt a
prop.
Aquest habitatge de 6 dormitoris està situada en un recinte de 19.000 m² amb molta
privacitat que inclou piscina, pista de tennis i menjador exterior. A la planta baixa de
la casa principal es troba el lluminós saló-menjador amb llar de foc de gas i sortida a
un preciós porxo exterior. La resta de les estances de la planta baixa estan
distribuïdes en dues ales. L'ala esquerra acull la cuina-menjador, totalment
equipada amb electrodomèstics de qualitat i amb amplis finestrals per gaudir de les
vistes al mar. A continuació trobem 2 dormitoris dobles amb armaris encastats i un
bany compartit. L'ala dreta està formada pel dormitori principal amb vistes al mar,
zona d'oficina, un increïble vestidor i un gran bany, i un dormitori de convidats.

lucasfox.cat/go/mrs15903
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Pista de tennis, Aparcament,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Llar de foc,
Plafons solars, S'accepten mascotes

Un altre dormitori amb bany i terrassa privats se situa en la segona planta.
També hi ha una zona de servei independent amb una cuina, i una casa de la piscina
amb gimnàs, dormitori i bany. També cal destacar que la vila compta amb persianes
automàtiques, sistema de domòtica i sistema de seguretat.
Un habitatge familiar molt especial en una ubicació excepcional al costat del mar.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.
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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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