
VENDIDO

REF. LFS4997

1.750.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Quartos à venda em Sant Vicenç de Montalt, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

5
Quartos  

4
wc  

360m²
Plano  

2.500m²
area do terreno

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.pt Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Fantástica moradia localizada na exclusiva urbanização
Supermaresme, com vistas deslumbrantes sobre o mar e
vistas panorâmicas sobre a costa.

Esta moradia de 4 quartos na comunidade de Supermaresme, na costa de Maresme,
está situada numa pequena colina que oferece vistas deslumbrantes sobre a
paisagem, o mar e o campo de golfe.

A casa foi construída em 1990 e tem uma cozinha recentemente renovada, um lindo
jardim e uma fantástica zona de chill-out.

A casa tem 2 pisos, 4 grandes quartos e um belo tecto abobadado na sala de estar
que proporciona muita luz natural.

O rés do chão tem acesso à zona de jardim.

Para obter mais informações, entre em contato com Lucas Fox International
Properties.

lucasfox.pt/go/lfs4997

Vistas ao mar , Jardim, Piscina, Terraço,
Luz natural, Parquet, Tectos altos,
Estacionamento, Alarme, Aquecimento,
Ar condicionado, Àrea chill out,
Armários empotrados , Biblioteca, Chaminé,
Churrasco, Entrada de serviço, Lavandaria,
Poço, Vistas
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Fantástica moradia localizada na exclusiva urbanização Supermaresme, com vistas deslumbrantes sobre o mar e vistas panorâmicas sobre a costa.

