REF. MRS15684

€945,000 Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Arenys de Mar, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Arenys de Mar » 08350
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ÖVERBLICK

Fantastisk villa med 4 sovrum till salu i en ny utveckling
nära Arenys de Mar stranden, på den vackra kusten
Maresme.
Denna exklusiva villa ligger i en ny utveckling i Arenys de Mar, med utsikt över
småbåtshamnen och stranden, nära flera golfbanor och cirka 40 minuter från
Barcelona.
Portinyol Residences erbjuder spännande villor i Medelhavsstil med de bästa
kvalitetens finish och otroliga vyer. Denna villa ligger på en tomt på 1.037 m² och
mäter 322 m², fördelat på två våningar.
På bottenvåningen hittar vi dagområdet. Vardagsrummet är ett öppet utrymme,
rymligt och ljust, med två distinkta områden och flera fönster som ger tillgång till
trädgården och har gott om naturligt ljus. Köket är oberoende och utrustat med
Santos möbler, bänkskivor i Silestone och högkvalitativa apparater. Ett badrum fyller
denna våning.

lucasfox.se/go/mrs15684
Havsutsikt, Strand, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Högt i tak, Naturligt ljus,
Parkett, Parkering, Balkong, Dubbla fönster,
Exteriör, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Nybyggd, Renoverad, Uppvärmning,
Utrustat kök, Utsikt

Nattområdet, bestående av 4 dubbelrum, ligger på bottenvåningen, vilket möjliggör
ökad integritet och lugn. Ett av sovrummen, sovrummet, har ett badrum med
bubbelbad, medan de andra sovrummen delar två badrum, i det här fallet med
hydromassagedusch.
Liksom varje villa i Portinyol Residences, har denna fastighet terrasser, uteplatser och
en pool i trädgården, och interiören har utmärkta material, finish och tillbehör. Det är
värt att nämna de dubbla glasrutorna, det heta / kalla luftkonditioneringssystemet
med värmepump, trägolv i hela huset (förutom i köket och badrummen) och den
motoriserade ingången som kan styras på distans.
Kontakta oss för att upptäcka detta avancerade hem nära Arenys de Mar-stranden
och bra förbindelser till Barcelona.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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