
VERHUURD

REF. MATR25443

3.800 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 1,053m² Tuin te huur in Sant Vicenç de
Montalt
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

295m²
Plattegrond  

1.200m²
Perceeloppervlakte  

58m²
Terras  

1.053m²
Tuin

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.co.nl Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtige moderne villa van 295 m² verdeeld over twee
verdiepingen, op een perceel van 1.200 m² met prachtig
uitzicht op zee, te huur in Sant Vicenç de Montalt.

Lucas Fox presenteert deze prachtige villa, met een moderne stijl en een
onovertroffen locatie. Het huis is gelegen in Sant Vicenç de Montalt, een prachtige
stad aan de Costa del Maresme.

Deze villa heeft een oppervlakte van 295 m² verdeeld over twee verdiepingen, op een
perceel van 1.200 m².

Op de eerste verdieping, na het oversteken van de hoofdingang, vinden we de hal die
naar de verschillende kamers op dit niveau leidt. Het heeft een grote suite met een
kleedkamer en een complete badkamer, en een woonkamer met een halfopen
eethoek die op zijn beurt aansluit op de volledig uitgeruste keuken. Vanuit de keuken
hebben we toegang tot een tweede kleinere hal die een klein gastentoilet en een
normale slaapkamer biedt. Vanaf deze verdieping zijn er drie uitgangspunten naar de
grote tuin: vanuit de suite, vanuit de woonkamer en vanuit de eetkamer.

Een trap die vanuit de grote hal begint, leidt ons naar de bovenverdieping, met een
tweede gang die toegang geeft tot de slaapkamers. Deze verdieping heeft drie
slaapkamers en een complete badkamer. Een van de slaapkamers biedt toegang tot
een mooi terras met uniek zeezicht.

Buiten profiteert het pand van een groot zwembad en een aangrenzende
ontspanningsruimte die dient als een oase van rust en stilte. Er is ook een veranda
waar u buiten kunt eten of ontspannen op de buitenbanken.

Het huis wordt gepresenteerd in uitstekende staat, met onverslaanbare afwerkingen
en details waardoor u zich zeer welkom en comfortabel voelt.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te plannen.

lucasfox.co.nl/go/matr25443

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Verhuur licentie, Uitzicht, Thuis bioscoop,
Open haard, Nieuwbouw, Exterior,
Diervriendelijk, Chill out area, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Alarm, Airconditioning, 
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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