
VENDIDO

REF. MAT33075

580.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 25m² Jardim à venda em Sant
Andreu de Llavaneres
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Quartos  

3
wc  

290m²
Plano  

313m²
area do terreno  

20m²
Terraço  

25m²
Jardim

+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

Casa localizada em frente ao Porto Balis, veja o tour
virtual para o máximo de detalhes.

Esta casa geminada está localizada em frente a Port Balís, na prestigiosa cidade de
Sant Andreu de Llavaneres, a 25 minutos de Barcelona, com boas ligações
rodoviárias, rodoviárias e ferroviárias. Uma casa pronta para morar. Consulte o tour
virtual para esclarecer qualquer dúvida.

Esta casa tem vários níveis, goza de muita luz natural que entra pelo tecto, torna a
vida muito agradável nela, (já que luz é vida), tem uma distribuição muito boa. É
também composto por uma zona comum com piscina, zona ajardinada e barbecue.
Vale a pena notar os poucos vizinhos que o formam.

No rés-do-chão encontramos um jardim frontal, sala, cozinha, casa de banho e
quarto e é complementado por um jardim traseiro ideal para a máxima tranquilidade.
Se subirmos, encontramos dois quartos, uma casa de banho, um escritório e a sala
principal com um quarto de vestir e uma casa de banho completa. No piso superior
existe uma zona diáfana, mais uma sala de água, que pode ser convertida em casa de
banho e dois generosos terraços ideais para banhos de sol. Temos o piso menos um
sobrado, no qual encontramos uma sala polivalente, ideal para ver filmes, uma sala
de jogos, etc., uma arrecadação e uma garagem privada para duas viaturas mais
motos. Ideal para uma família.

Se você quiser entrar em contato conosco em mataro@lucasfox.es ou no ig:
@lucasfoxmataro.

lucasfox.pt/go/mat33075

Vistas ao mar , Terraço, Piscina,
Private garage, Pavimento de mármore,
Luz natural, Terraço comunitário,
Estacionamento, Vestiário, Varanda,
Sala de jogos,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco, Chaminé,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme

REF. MAT33075

580.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 25m² Jardim à venda em Sant
Andreu de Llavaneres
Spain »  Barcelona »  Maresme Coast »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Quartos  

3
wc  

290m²
Plano  

313m²
area do terreno  

20m²
Terraço  

25m²
Jardim

+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.pt/go/mat33075
https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


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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