REF. MAT28492

890.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd

5 Slaapkamer huis / villa met 550m² Tuin te koop in Sant Vicenç de Montalt
Spanje » Barcelona » Maresme Kust » Sant Vicenç de Montalt »
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IN PRIJS VERLAAGD

Contact ons over deze woning
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spanje
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OMSCHRIJVING

Fantastisch huis van 251 m² met tuin en privézwembad,
gelegen in het centrum van Sant Vicenç de Montalt.
Dit huis in het hart van Sant Vicenç de Montalt valt op door zijn totale privacy en het
privézwembad dat het hele gezin zal plezieren.
Sant Vicenç de Montalt heeft een strategische ligging in de regio Maresme, op slechts
25 minuten van de stad Barcelona. Het ligt op slechts 10 minuten van het strand, de
bergen en de diensten van de hoofdstad Mataró, waaronder een algemeen
ziekenhuis.
Het huis is verdeeld over twee verdiepingen, met duidelijk gedifferentieerde dag- en
nachtruimtes.
In het dagverblijf nodigt een royale hal ons uit om de woonkamer en keuken te
betreden. Van daaruit leidt een gang ons naar twee slaapkamers, een badkamer en
een privégarage. Alle kamers in het huis hebben directe toegang tot de tuin, wat het
uitermate comfortabel maakt. De keuken valt op door zijn ruimtelijkheid en door de
trap die afdaalt naar een polyvalente ruimte van circa 50 m².

lucasfox.co.nl/go/mat28492
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Alarm, Barbecue,
Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Open haard, Verwarming

Terug in de hal brengt een trap ons naar de bovenverdieping, waar we het
nachtgedeelte hebben met drie tweepersoonsslaapkamers en een royale badkamer.
Twee van de slaapkamers bieden toegang tot een groot terras met uitzicht op zee.
Buiten heeft het huis een grote, gemakkelijk te onderhouden tuin. Hier vinden we
ook een ontspanningsruimte met een grote tafel en een grote bank, een perfecte
plek om geweldige momenten door te brengen met familie en vrienden, altijd met
het zwembad als achtergrond. Opgemerkt moet worden dat de tuin veel rust en
privacy biedt, en daarom is het een van de meest opvallende kenmerken van dit
pand.
Kortom een lichte, ruime woning en vooral gelegen in het centrum van de stad om
niet afhankelijk te zijn van de auto.
Neem gerust contact met ons op om meer informatie aan te vragen of om een
afspraak te maken.
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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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