REF. MRS17862

1.070.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / Vil·la de 3 dormitoris amb 500m² de jardí en venda a Sant Vicenç de Montalt
Espanya » Barcelona » El Maresme » Sant Vicenç de Montalt » 08394
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VENUT/UDA

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

Bonica Casa amb una piscina meravellosa i llicència
turística en venda a Sant Vicenç de Montalt, a poca
distància de la platja.
Aquesta magnífica vila en venda s'ubica en una parcel·la molt privada a Sant Vicenç
de Montalt, a prop de la platja de Caldetes. Aquesta vila, amb una platja a prop, així
com tots els serveis, botigues, restaurants i fins i tot Port Balís, ofereix als seus
propietaris l'oportunitat de gaudir del millor de la costa del Maresme. També compta
amb una llicència turística.
Un dels aspectes més destacats d'aquest habitatge és el bonic jardí d'estil zen amb
abundant gespa, una gran zona de barbacoa i una pèrgola d'estil balinès, així com
diverses zones de descans al voltant de la gran piscina d'aigua salada amb una
atractiva decoració . A la nit, la il·luminació exterior li convidarà a gaudir d'un sopar o
d'una copa al costat de la piscina: un oasi de tranquil·litat i privacitat.

lucasfox.cat/go/mrs17862
A primera línia de mar , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
S'accepten mascotes , Sala de jocs, Traster,
Zona chill-out

En entrar a la vila, salta a la vista que s'ha mantingut a la perfecció i que està
decorada amb bon gust. La planta principal de la vila ofereix un rebedor amb un
armari encastat. Aquesta sala condueix al espaiós saló-menjador amb cuina oberta i
portes corredisses a una zona de barbacoa i zona chill-out molt agradables ia la
meravellosa piscina d'aigua salada. Aquest nivell també es compon d'un lavabo de
cortesia, un safareig i 2 dormitoris dobles amb sortida al jardí. Un dels dormitoris
disposa de bany privat amb lavabo doble i dutxa, i un vestidor, mentre que l'altre té
un armari encastat.
La primera planta de la vila ofereix un gran dormitori amb bany privat amb dutxa, un
armari encastat i sortida a una gran terrassa amb una zona chill-out i vistes al mar: el
lloc perfecte per prendre el sol o llegir.
L'altre dormitori doble amb armari encastat es troba a la planta baixa i és ideal com a
allotjament a visitant. Un gimnàs, una zona de descans, un bar, una sala de jocs
(petita discoteca), un lavabo i un celler completen aquesta zona de l'habitatge
enfocada a l'oci.
A més, la vila inclou un garatge per a 4 vehicles, aire condicionat, radiadors de gas,
finestres de doble vidre, sistema automàtic de reg de jardí, un termòstat per planta i
un dipòsit d'aigua de 24.000 litres.
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita d'aquesta bella vila.
Un habitatge ideal com a residència permanent o com a casa de vacances envejable
amb diverses zones d'oci i una ubicació excel·lent a la costa del Maresme.

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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