
PREU REBAIXAT

REF. MRS22677

1.480.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Mataro, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Mataró »  08304

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

410m²
Plànol  

13.093m²
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

Habitatge en una sola planta amb espectaculars vistes a
la mar i gran jardí en un recinte de 13.000 m² entre Sant
Andreu de Llavaneres i Mataró.

Fantàstica casa amb un jardí de grans dimensions situada entre Sant Andreu de
Llavaneres i Mataró. Es troba en una zona molt tranquil·la i allunyada de l'enrenou i
de veïns sorollosos, que ofereix molta privacitat i vistes immillorables a la mar ia la
muntanya. Molt a prop de la casa, hi ha diferents clubs de golf, comerços, restaurants,
platges, ports nàutics, hípiques, i podrà gaudir d'una excel·lent comunicació per
carretera.

Un altre dels punts forts de la casa és que està pràcticament construïda en una sola
planta, separant molt bé la zona de dia de la zona de nit i de la zona de el servei.

Totes les estades disposen de sortida directa a jardí, i diversos dormitoris en suite
tenen vistes directes a jardí i a la mar. Abunda la llum natural i els espais interiors
són amplis i còmodes.

La casa disposa de cinc dormitoris dobles tipus suite i, a més, hi hauria la possibilitat
d'adaptar una part de la casa com a habitatge com a visitant. També disposa de
garatge per diversos vehicles, pista de tennis i una bonica piscina amb zona de
barbacoa i vestuaris.

Un habitatge amb moltíssim potencial i caràcter a la costa de Maresme.

No dubti en demanar més informació per organitzar una visita.

lucasfox.cat/go/mrs22677

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Pista de tennis,
Garatge privat, Característiques d'època,
Llum natural, Aparcament, A renovar,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Armaris encastats, Barbacoa,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Llar de foc, Parc infantil, Pou,
S'accepten mascotes , Safareig, Sala de jocs,
Traster, Vestidor, Vistes, Zona chill-out
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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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	Habitatge en una sola planta amb espectaculars vistes a la mar i gran jardí en un recinte de 13.000 m² entre Sant Andreu de Llavaneres i Mataró.

