
VERKOCHT

REF. MRS12542

1.300.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 650m² Tuin te koop in Sant Andreu de
Llavaneres
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

409m²
Plattegrond  

833m²
Perceeloppervlakte  

650m²
Tuin

+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

Comfortabele gezinswoning met 5 slaapkamers en een
prachtig uitzicht, te koop in de buurt van het centrum van
Sant Andreu de Llavaneres.

Deze prestigieuze accommodatie ligt tussen de zee en de bergen, op een vlak perceel
dicht bij het centrum van Sant Andreu de Llavaneres en alle diensten die het gebied
te bieden heeft. De accommodatie is vredig en privé en heeft een uitgesproken
mediterrane sfeer met grote, open ruimtes en een prachtig uitzicht op de zee, de
bergen en de stad.

Een hal op de begane grond leidt naar een slaapkamer met tweepersoonsbed en een
badkamer. De keuken is licht en zeer goed uitgerust, er is ook een bijkeuken en
bijkeuken. Vanuit de woonkamer heeft u vanuit de grote ramen een prachtig uitzicht
op zee. De veranda, met een aangename verkoelende bries, is de perfecte ruimte om
buiten te ontspannen met familie en vrienden. Een tweede zomerportiek is
toegankelijk vanuit de keuken en de garage maakt deze hoofdverdieping compleet.

Op de eerste verdieping zijn er 2, op het zuidoosten gelegen slaapkamers, beide met
een indrukwekkend uitzicht op zee. Twee slaapkamers delen een badkamer, terwijl
de designer slaapkamer heeft een eigen badkamer en een terras. De kelder heeft een
dienst slaapkamer, een multi-gebruik kamer met een fitnessruimte en een tv-kamer.

De uitstekende buitenruimtes omvatten een tuin met gazon, een zwembad en een
fantastische veranda met een barbecue, ideaal om buiten te eten tijdens de
zomermaanden.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit prestigieuze familiehuis aan
de kust van Maresme.

lucasfox.co.nl/go/mrs12542

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Prive garage,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Inloopkast, Open haard,
Rolstoeltoegankelijk, Speelplaats, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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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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