REF. MRS17526

€585,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Argentona, Barcelona
Spanje » Barcelona » Maresme Kust » Argentona » 08310

4

2

179m²

898m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanje
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OMSCHRIJVING

Eengezinswoning met speeltuin, zwembad en barbecue te
koop in een zeer rustige ontwikkeling in Argentona, met
een prachtig uitzicht op de bergen.
Dit charmante vrijstaande huis is gelegen in Argentona, boven Font Picant, in een
zeer rustige ontwikkeling met een prachtig uitzicht op de bergen.
Het huis ligt op een perceel van ongeveer 900 m², met een zwembad, een
ontspanningsruimte met een barbecue en een moestuin, allemaal met een prachtig
uitzicht op het hogere deel van het perceel. Op het lagere deel hebben we een
speeltuin, ideaal voor kinderen om te spelen in een volledig veilige omgeving.
Het huis is verdeeld over 2 verdiepingen, dus het is zeer comfortabel. Op de begane
grond hebben we de woonkamer, de eetkamer, een keuken en de slaapkamer met
een badkamer en een kleedkamer. De woonkamer en de slaapkamer hebben toegang
tot een balkon, terwijl we vanuit de keuken op een aangenaam terras kunnen
uitkomen met een eettafel en stoelen, perfect om buiten te eten met familie of
vrienden. Op de onderste verdieping zijn de andere 3 slaapkamers en een complete
badkamer.

lucasfox.co.nl/go/mrs17526
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Verwarmd zwembad , Zwembad,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, Alarm,
Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Chill out area, Diervriendelijk, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Speelplaats, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

Een ideale gelegenheid voor diegenen die willen genieten van de natuur en de rust.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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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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