REF. MRS35169

1.285.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Vallromanes
Espanya » Barcelona » El Maresme » Vallromanes » 08188

5

6

613m²

2.136m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.cat

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa familiar de bona mida situada en un petit turó que
ofereix unes vistes impressionants sobre el camp.
Convenientment situat a prop d'un camp de golf de 18
forats i una escola internacional
Aquesta fantàstica propietat familiar en venda a Vallromanes està situada a només
30 minuts al nord de Barcelona, a la Costa del Maresme.
lucasfox.cat/go/mrs35169

La propietat va ser construïda l'any 2000 i totalment reformada l'any 2017, ofereix 2
nivells d'espai, un soterrani de 200 m² i un bonic jardí pla. La casa disposa de 4
dormitoris de bona mida, 3 d'ells en suite, amb mobles encastats, acabats d'alta
qualitat a tot arreu i impressionants vistes panoràmiques al turó.
Entrant a la propietat, trobareu un acollidor rebedor que condueix a la sala d'estar
molt lluminosa i gran amb sortida a un fantàstic porxo amb vistes a la piscina d'aigua
salada i al jardí. A més, el menjador a la cuina totalment reformat ofereix la mateixa
sortida a l'exterior. A l'altra ala del rebedor la zona de nit ofereix 2 habitacions
dobles en suite amb armaris encastats, una habitació doble addicional utilitzada com
a despatx i un bany utilitzat també com a lavabo de cortesia.

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Safareig, S'accepten mascotes , Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

El primer pis està íntegrament dedicat a la zona parental on es troba un lluminós
despatx obert amb sortida a una terrassa assolellada, un vestidor, un bany de molt
bona mida amb dutxa i banyera i el dormitori doble també amb sortida a una
fantàstica terrassa. .
El soterrani ofereix una gran varietat d'espais, des d'una sala polivalent molt gran,
saló amb el seu bar, safareig, 1 habitació doble amb armaris encastats i 2 habitacions
individuals addicionals també amb armaris encastats,
El safareig, i 2 trasters, un safareig més 2 banys completen aquesta planta de 200 m².
El garatge també ofereix espai per a 3 cotxes.
Ha estat reformat amb uns estàndards molt alts i la propietat es troba en un estat
impecable a punt per entrar a viure i gaudir de l'estil de vida espanyol al camp, a
només 30 minuts amb cotxe de la ciutat de Barcelona i a 15 minuts de la platja més
propera.
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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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