REF. LFS4997

€1,750,000 Hus/Villa - Till salu

Fantastisk Medelhavsvilla i ett mycket eftertraktat område på Maresmekusten,
endast 35 minuter från Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Sant Vicenç de Montalt » 08394

5

4

360m²

2,500m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.se

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spanien
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ÖVERBLICK

Enastående hem i den exklusiva Supermaresme
utvecklingen på Maresmekusten med fantastisk utsikt
Denna 4-sovrumsvilla i Supermaresme på Maresmekusten ligger på en liten kulle med
fantastisk utsikt över golf, hav och landskap.
Fastigheten byggdes 1990 och har ett nyrenoverat kök, en fantastisk trädgård och ett
fantastisk chillout område för sommaren.
Hemmet har 2 plan, 4 generösa sovrum och ett vackert välvt tak i vardagsrummet
som ger massor av dagsljus.
Bottenvåningen har tillgång till trädgården.
För mer information kontakta Lucas Fox Internationella Fastigheter

lucasfox.se/go/lfs4997
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett,
Parkering, Bibliotek, Brunn, Chill out plats,
Grillplats, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Öppen spis,
Tjänsteentré, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utsikt
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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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