REF. MAT28344

1.150.000 € Huis / Villa - Verkocht

Excellent 7 Slaapkamer Huis / Villa met 1,084m² Tuin te koop in Mataro, Barcelona
Spanje » Barcelona » Maresme Kust » Mataró » 08870
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OMSCHRIJVING

Ongelooflijk traditioneel huis met enkele van de beste
uitzichten op de kust van Maresme te koop in Mataró.
Lucas Fox is verheugd om een van de meest indrukwekkende huizen in Mataró te
presenteren, beschikbaar om fysiek te bezoeken of met een virtuele tour op onze
website. www.lucasfox.com.
Het huis is gelegen in Mataró, de hoofdstad van Maresme, met name in de
ontwikkeling Can Bruguera, op slechts 2 minuten van de sportclub Laietània en op
minder dan tien minuten van het fantastische winkelcentrum Mataró Park. Mataró
heeft een groot prestige dankzij zijn nautische haven. Het voordeel van wonen in de
hoofdstad Maresme is dat we binnen 10 minuten kunnen genieten van allerlei
diensten zoals trein, snelwegen en wegen, maar ook kinderdagverblijven,
ziekenhuizen en winkelcentra.
Het huis wordt gekenmerkt door een voortreffelijke decoratie en interieurontwerp,
dat ons boeit. De indeling biedt perfect verdeelde en toch goed verbonden ruimtes,
die privacy bieden en ons tegelijkertijd de perfecte ruimte bieden om gasten te
ontvangen.

lucasfox.co.nl/go/mat28344
Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Thuis bioscoop, Open haard, Exterior,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning,

Bij binnenkomst leidt een grote hal ons naar de grote keuken met een eiland,
volledig uitgerust, met twee ovens en een professionele en geïntegreerde afzuigkap,
perfect voor kookliefhebbers. Op dezelfde verdieping vinden we een woon-eetkamer
met twee uitgangen naar een fantastisch terras; twee ideale plekken om te lezen, te
ontspannen of gewoon tijd door te brengen met familie en vrienden. Ten slotte zijn
er twee slaapkamers voor gasten met een badkamer om hen te bedienen.
Als we de trap op gaan, zeer ruim en licht, komen we uit bij de grote master suite, met
een kleedkamer en een grote privébadkamer met een jacuzzi, allemaal met uitzicht
op zee. Op dezelfde verdieping vinden we een polyvalente ruimte en nog een
slaapkamer met eigen badkamer.
Op de bovenste verdieping bevindt zich een polyvalente ruimte, die gebruikt kan
worden als kantoor of gym en met prachtig uitzicht op zee.
Alle verdiepingen hebben toegang tot de terrassen van aanzienlijke afmetingen en
een fantastisch uitzicht.
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Ten slotte vinden we de benedenverdieping, op tuinniveau. Deze verdieping heeft
een zeer charmante wijnkelder, waar we onze gasten kunnen verrassen met een
kleine wijnproeverij. Vervolgens wordt een tweede volledig uitgeruste en zeer
praktische keuken aangeboden, met een elegant doorgeefluik dat het leven
gemakkelijker maakt. U kunt zowel in de zomer als in de winter genieten van de
eetkamer voor 10 personen op deze verdieping, aangezien het licht een van de
belangrijkste attracties is, samen met de warme decoratie. Vervolgens vinden we een
enorme woonkamer van ongeveer 70 m², met open haard en verschillende grote
banken, evenals twee grote uitgangen naar de tuin.
Op deze verdieping bevindt zich een slaapkamer die momenteel in gebruik is als
seizoenskleedkamer. Ten slotte is er een privégarage met capaciteit voor één auto en
meerdere motorfietsen, evenals een parkeerplaats buiten met capaciteit voor 3 extra
auto's.
Buiten vinden we een schitterende tuin, tot in de puntjes verzorgd, inclusief de
voortuin die eruitziet als iets van de omslag van een tijdschrift. Andere details zijn
het grote zwembad en een fantastische jacuzzi voor 8 personen, met
achtergrondmuziek en chromotherapie, perfect om te ontspannen en de
Middellandse Zee op de achtergrond te aanschouwen.
Neem contact met ons op voor meer informatie over dit prachtige huis, rustig en
privé, maar zonder alle gemakken van gemakkelijke toegang tot de hoofdstad op te
geven.
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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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