REF. MATR25367

15.000 € Per maand Huis / Villa - Te huur

Excellent 8 Slaapkamer huis / villa met 2,400m² Tuin te huur in Mataro, Barcelona
Spanje » Barcelona » Maresme Kust » Mataró » 08304
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OMSCHRIJVING

Prachtige villa met 4 winden van 600 m² te huur van
november tot februari in de exclusieve urbanisatie Can
Quirze.
Dit prachtige huis heeft grote ruimtes die baden in een overvloed aan natuurlijk licht,
waardoor een warme, gastvrije sfeer ontstaat.
De villa van 600 m² op twee verdiepingen kan desgewenst worden omgebouwd tot
twee volledig onafhankelijke woningen, aangezien elke verdieping hiervoor de nodige
kenmerken heeft, evenals een onafhankelijke toegang naar buiten.
Na een korte trap te hebben beklommen, betreden we de bovenverdieping van het
huis. Vanuit de entree leidt een ruime en lichte hal ons naar een dubbele
toegangsdeur die uitkomt in de grote woonkamer. De woonkamer wordt omlijst door
het terras met prachtig uitzicht op zee. Op dezelfde verdieping, richting de
rechtervleugel, vinden we in totaal 5 slaapkamers, waarvan twee met eigen
badkamer, plus twee complete badkamers en een berging. Het is de moeite waard
om nogmaals de indrukwekkende grootte van de ruimtes te benadrukken, vooral die
van de suites, met hun bijbehorende complete badkamers met hydromassagebaden.
We keren terug naar de hal en gaan naar de linkervleugel, waar we nog een
slaapkamer en nog een complete badkamer vinden. In dit gebied bevindt zich ook de
keuken in Amerikaanse stijl die in verbinding staat met een eetkamer die ook
toegankelijk is vanuit de woonkamer.

lucasfox.co.nl/go/matr25367
Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Jacuzzi, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Verhuur licentie, Uitzicht,
Thuis bioscoop, Speelplaats, Open haard,
Gerenoveerd, Exterior, Diervriendelijk,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning, , ,
,,
Minimale huurperiode: 1 maanden.
Nu beschikbaar!

Vanuit de hal hebben we toegang tot de benedenverdieping, op de begane grond. Bij
het afdalen van de trap vinden we een ruime en lichte woon-eetkamer, een grote
volledig uitgeruste keuken met toegang tot een kleine berging, een tweede
woonkamer met toegang naar buiten, een gastenbadkamer en een tweede complete
badkamer. Wat betreft de slaapkamers, het biedt in totaal drie, waarvan twee groot
en een derde met een eigen badkamer. Deze suite is bijzonder groot en heeft een
badkamer met een hydromassagebad en een prachtige kleedkamer. Vanuit de grote
eetkamer op deze verdieping heeft u via een kleine trap toegang tot een unieke
kelder die nog in originele staat is.
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Wat betreft de buitenkant, het is een vlakke ruimte met een grote tuin met kunstgras,
met een aantrekkelijke indeling. Het heeft een extra groot zoutwaterzwembad, een
volleybal- en voetbalveld, een machinekamer en een kleedkamer voor mannen en
vrouwen. Verder heeft het een prachtige gesloten veranda van 40 m² met ramen die
veel natuurlijk licht binnenlaten. Binnen de L-vormige veranda vinden we een
fitnessruimte, een speelkamer en een grote tafel naast een ingebouwde barbecue,
evenals een volledig uitgeruste keuken. De ideale plek voor elk soort sociaal
evenement.
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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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