
REF. PORTINYOL-RESIDENCES

Preus a consultar New development
Portinyol Residences Cases / Vil·les, Arenys de Mar, Barcelona
Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a Arenys de Mar, Barcelona, 1 Cases / Vil·les disponibles

1
Unitats disponibles  

4.0
Dormitoris  

322m²
Dimensions des de

+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
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
Arenys de Mar, Barcelona

Aquesta exclusiva promoció d'obra nova se situa en un emplaçament immillorable a
Arenys de Mar, sobre el port esportiu i la platja, a prop de diversos camps de golf ia
uns 40 minuts de Barcelona.

Portinyol Residences ofereix unes vil·les avantguardistes d'estil mediterrani amb les
millors qualitats i vistes increïbles. Els habitatges es distribueixen en 2 plantes, i
algunes també tenen un soterrani amb garatge privat. Els diferents nivells estan
comunicats per unes escales, i en algunes de les viles, per un ascensor panoràmic.

Les viles disposen de 4-5 dormitoris amb armaris encastats i 4-5 banys amb banyera
o dutxa d'hidromassatge. El saló-menjador és ampli i lluminós, amb finestrals de sòl
a sostre que permeten sortir al jardí i que entre moltíssima llum natural, i la cuina és
independent i està equipada amb mobiliari Sants, fogons Silestone i
electrodomèstics de gran qualitat. A més, totes les viles tenen terrasses, patis i una
piscina al jardí.

Les viles de Portinyol Residences compten amb materials, acabats i accessoris
excel·lents. Entre d'altres, cal destacar les finestres de doble vidre amb càmera, el
sistema de climatització fred / calor amb bomba de calor, els terres de fusta en tot
l'habitatge, excepte cuina i banys, i la reixa metàl·lica de l'entrada motoritzada i amb
comandament a distància.

Una oportunitat immillorable per adquirir un habitatge d'alta gamma a prop de la
platja d'Arenys de Mar i ben comunicada amb Barcelona.

aspectes destacats

Habitatges avantguardistes amb les millors qualitats
Ascensor panoràmic en algunes de les viles
Jardí, terrasses, patis i piscina privats
Ubicació fantàstica a prop de camps de golf, el port esportiu i la platja
Bé comunicades amb Barcelona

lucasfox.cat/go/portinyol-residences
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions

Casa / Vil·la Venut/uda Planta 4 Dormitoris 4 Cambres de bany 322m², Terrassa 50m²
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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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