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895.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Teià, Barcelona
Espanya » Barcelona » El Maresme » Teià » 08329
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DESCRIPCIÓ

Elegant i còmoda vila de 3 dormitoris amb vistes a la mar
en venda en una privada i exclusiva urbanització situada
a Sant Berger a Teià.
Aquesta fantàstica habitatge es troba en una urbanització privada i tancada,
composta de 6 cases amb una zona comunitària amb piscina i garatges privats. La
zona de Sant Berger, a Teià, és coneguda pel seu alt nivell de vida i per les seves
excel·lents vistes a la mar que arriben Barcelona.
La casa orientada a sud es va construir el 2001 i ofereix un jardí privat de 436 m². A
l'ésser l'última casa a la urbanització, el jardí és més gran i té més privacitat que les
altres cases. Disposa de 386 m² construïts amb un total de 3 dormitoris i 5 banys,
encara que la seva distribució permet habilitar més dormitoris.
La casa gaudeix d'acabats de gran qualitat i un excel·lent disseny i il·luminació
interior i exterior.

lucasfox.cat/go/mrs31077
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Jacuzzi, Garatge privat, Llum natural,
Parquet, Terres de marbre,
Terrassa comunitària, Aire condicionat,
Alarma, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
S'accepten mascotes , Traster, Vestidor,
Vistes, Zona chill-out

La planta principal consta d'un distribuïdor, un ampli i lluminós saló menjador de 50
m² amb sortida directa a jardí i un bany de cortesia. Al costat d'aquests, se situa la
cuina amb sortida directa a jardí i un menjador exterior. Un ascensor de càrrega
comunica aquesta planta amb el garatge.
La zona de nit es troba a la planta superior i consta d'un dormitori doble amb sortida
directa a una terrassa amb vista panoràmica sobre el mar i un bany complet. La resta
de la planta es dedica a la zona del dormitori principal, de grans dimensions, i amb
sortida a una terrassa privada amb vista sobre el mar. A més, ofereix una petita
cuina, un vestidor i un bany privat. Aquesta planta es comunica amb la resta de
plantes amb l'ascensor de càrrega.
La planta inferior consta d'un apartament de convidats d'un dormitori amb una
entrada individual. L'apartament ofereix un bany privat i una petita cuina.
El garatge és privat i té una capacitat per a 4 cotxes.
El jardí privat té zona de gandules, un jacuzzi, un menjador i diversos camins i racons
amb molt d'encant. L'elegant i tranquil · la zona comunitària ofereix una piscina
desbordant amb vistes a la mar ia Barcelona.
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Els sòls en tota casa són de parquet de fusta d'alta gamma de la marca italiana
Listone Giordano; les finestres són d'alumini amb doble vidre, particions elèctriques
amb regulació tèrmica, calefacció de gas natural i aire condicionat a totes estances.
Cal destacar que molts dels seus mobles són fusta d'alta gamma fets a mida, incloses
en el preu de la casa.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visitar a aquesta exclusiva
casa.
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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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