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DESCRIPCIÓ

Fantàstica casa a quatre vents en venda a Vallromanes,
en parcel·la cantonera, amb molta tranquil·litat i molt ben
connectada amb el poble.
Presentem aquesta fabulosa casa a quatre vents amb un jardí pràctic i còmode. La
casa se situa a prop del centre de Vallromanes, a la costa del Maresme ia només 5
minuts amb cotxe del camp de golf de Vallromanes. A més, és a poca distància del
centre de Barcelona, a aproximadament 35 minuts amb cotxe.
L´habitatge es distribueix en tres plantes i compta amb acabats de qualitat i un bonic
jardí que requereix poc manteniment. La casa, construïda el 2007, es presenta en
excel·lent estat de conservació.
La planta principal ofereix un bonic rebedor, un saló-menjador còmode i amb sortida
directa al jardí, una cuina amb office, rebost, un dormitori doble amb molta llum
natural i finalment un bany complet.

lucasfox.cat/go/mrs31799
Vistes a les muntanyes , Jardí, Terrassa,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Parc infantil,
S'accepten mascotes , Safareig, Sala de jocs,
Traster, Vestidor, Vistes, Zona chill-out

La primera planta es compon d´un despatx obert amb molt bones vistes, un dormitori
doble amb un petit balcó amb vistes a les muntanyes, un bany complet i finalment, el
dormitori principal. Aquest disposa de molt espai i rep abundant llum natural. Al
mateix dormitori hi ha una banyera hidromassatge, un bany complet amb plat de
dutxa i també disposa d'una terrassa generosa amb vistes fabuloses.
La planta semisoterrani ofereix un garatge amb capacitat per a un cotxe, una petita
cambra de bany, sala de màquines i una gran sala polivalent multiusos.
Es tracta d'un habitatge perfecte per a aquelles famílies que no vulguin fer cap obra,
ja que l'estat en què es troba és excel·lent.
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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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