
VERHUURD

REF. MATR25457

10.000 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te huur in Sant Andreu de Llavaneres,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Slaapkamers  

8
Badkamers  

652m²
Plattegrond  

2.105m²
Perceeloppervlakte

+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

Onlangs gerenoveerd huis in de heuvels met uitzicht op
de kustlijn van Maresme in de gewilde woonwijk Sant
Andreu de Llavaneres.

Deze woning ligt op een fantastische verhoogde positie, met weelderige tuinen en
een verwarmd zoutwaterzwembad en een terras tegen de prachtige achtergrond van
een prachtig ononderbroken uitzicht. Het huis is omgeven door groen dat de privacy
vergroot, terwijl volwassen bomen schaduwrijke plekken bieden om te ontspannen.

Het huis heeft drie verdiepingen, waarvan de bovenste volledig wordt ingenomen
door de master bedroom suite met een eigen woonkamer en open haard,
kleedruimte en twee zeer grote inloopkasten. Deze indrukwekkende suite heeft ook
een eigen terras om van het uitzicht te genieten.

De begane grond heeft nog drie prachtige suites en een grote woonkamer met
toegang tot een chill-out veranda met uitzicht op de tuinen en het zwembad. De
armaturen en afwerkingen zijn van de hoogste standaard met grote glasvlakken en
opvallende donkerhouten vloeren.

Er is een keuken en een ontbijtruimte en een eethoek met schaduwrijk buitenterras
om buiten te entertainen. De garage voor 2 auto's bevindt zich ook op dit niveau,
samen met een wasruimte, bijkeuken, opslagruimte en personeel met 1 slaapkamer
of logeerkamer.

Beneden is een grote polyvalente ruimte momenteel in gebruik als gym maar zou ook
een fantastische thuisbioscoop, kantoor of studio kunnen zijn. Dit kijkt uit op een
rustige buitenruimte door kamerhoge ramen die veel natuurlijk licht binnenlaten. Dit
niveau heeft ook een badkamer en berging.

lucasfox.co.nl/go/matr25457

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop,
Rolstoeltoegankelijk, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Balkon, 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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