
VENUT/UDA

REF. MRS18929

1.140.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 8 dormitoris en venda a Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

8
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

919m²
Plànol  

3.384m²
Dimensions del terreny

+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 casa composta per 2 habitatges simètriques
amb jardí, piscina, barbacoa i garatge a 2 minuts amb
cotxe de al centre de Sant Andreu de Llavaneres.

Aquesta imponent casa d'estil clàssic s'ubica en un recinte de 3500 m² a 2 minuts de
centre de Sant Andreu de Llavaneres, prop d'un ampli ventall de serveis, del port
esportiu, de la platja i del camp de golf. A més, gaudeix d'un accés fàcil a l'autopista i
d'una connexió molt ràpida amb Barcelona.

L'habitatge, la construcció d'obra vista en color blanc i teulada de pissarra, es
presenta com una casa ideal per a una gran família, ja que es compon de dos
habitatges simètriques. També gaudeix d'una situació i orientació sud magnífiques,
pel que rep sol al llarg de tot el dia i té vista sobre el mar. Totes les estades són
exteriors i molt lluminositat, i compten amb sortides a les terrasses que l'envolten.

L'espai es distribueix en tres altures de la següent manera:

La planta baixa consta de rebedor, d'una sala de jocs amb lavabo de cortesia, la sala
de màquines i un garatge. Completa aquest nivell el dormitori de servei amb bany
privat.

Vam pujar a la primera planta, que es compon de la zona de dia de totes dues
vivendes, amb dues meravelloses i acollidores sales d'estar i dues cuines equipades
de grans dimensions, perfectes per esmorzar en família.

La segona planta presenta la zona de nit i alberga set confortables dormitoris i set
banys. Dos dels dormitoris es beneficien d'un pràctic vestidor i de sortida a una
terrassa assolellada.

Finalment, cal destacar el jardí: un espai exterior excel·lent amb tot el necessari per
acollir als seus convidats i gaudir tot l'any, amb piscina, vestuaris, menjador d'estiu,
zona esportiva i barbacoa d'obra. L'habitatge també disposa d'un pou propi per
mantenir la parcel·la.

L'habitatge està equipada amb calefacció, aire condicionat i sistema d'alarma per
garantir el seu màxim confort en tot moment.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per descobrir aquesta increïble casa amb jardí i
piscina a Maresme.

lucasfox.cat/go/mrs18929

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Traster, Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Pou, Parc infantil,
Llar de foc, Exterior, Entrada de servei,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Alarma, Aire condicionat,
A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Espectacular casa composta per 2 habitatges simètriques amb jardí, piscina, barbacoa i garatge a 2 minuts amb cotxe de al centre de Sant Andreu de Llavaneres.

