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890.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Argentona
Espanya » Barcelona » El Maresme » Argentona » 08310
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+34 935 952 490
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DESCRIPCIÓ

Finca reformada amb jardí, piscina, bosc i molta
privacitat.
Aquest habitatge única es troba en una zona d'Argentona. La casa està construïda
sobre una gran parcel·la de 10.655 m² i compta amb 339 m² incloent 2 garatges i la
piscina.
L'habitatge és molt lluminosa, està construïda en dos semi plantes i disposa de 4
dormitoris i 4 banys. Les reformes es van fer en 2014, i els acabats i la distribució
interior són d'estil modern i integren perfectament l'estructura i els elements rústics
de la casa, construïda el 1978.
A l'entrar per una porta rústica de fusta passem directament a la zona de dia. Aquesta
part de la casa disposa d'un ampli saló-menjador amb llar de foc, cuina oberta
moderna i totalment equipada. El saló gaudeix de grans portes corredisses de vidre
amb sortida directa a porxo, a jardí i a bosc. Just a la banda de la cuina hi ha una
sortida a la zona de barbacoa, un rebost, una bugaderia i un bany de cortesia.

lucasfox.cat/go/mrs28619
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
A prop del transport públic , Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Llar de foc, Parc infantil, Pou, Renovat,
S'accepten mascotes , Sala de jocs, Traster,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out

La zona de nit consta de dormitori principal amb vestidor i bany privat. Altres 2
dormitoris que comparteixen un bany i tenen armaris encastats completen la zona de
descans.
Així mateix, la casa disposa d'un agradable pati interior que proporciona molta llum i
que té accés a un dormitori de convidats.
A la part exterior de la casa, prop de la porxada, se situa la zona de barbacoa, amb
una cuina d'estiu i la piscina.
La casa es veu envoltada per un bosc privat que ofereix moltes possibilitats per a
aquells que gaudeixin de la natura. La parcel·la té 2 accessos i un pous d'aigua. Així
mateix, 2 garatges ofereixen espai d'aparcament i emmagatzematge.
Pel que fa als acabats, la fusteria és d'alumini, les finestres tenen doble vidre, les
persianes són elèctriques i la calefacció és de gasoil.
La casa s'ofereix a punt per entrar a viure, i és moderna, còmoda, molt acollidora,
l'accés a l'autopista és fàcil.
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

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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