
REDUCERAT PRIS

REF. MAT27409

1 600 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 5 Sovrum med 6,150m² Trädgård till salu i Canet de Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Canet de Mar »  08360

5
Sovrum  

5
Badrum  

650m²
Planlösning  

6.572m²
Totalyta  

20m²
Terrass  

6.150m²
Trädgård

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.se Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Magnifik villa på 455 m² fördelat på två våningar, plus
andra tillhörande byggnader för totalt 195 ytterligare m²,
till salu i centrum av Canet de Mar.

Denna magnifika villa är särskilt charmig. Huset har ett stort utomhusområde som
omger fastigheten och ger den en känsla av frihet och frisk luft tack vare sin
imponerande trädgård med riklig vegetation och inhemska träd.

Villan är fördelad på två våningar. På bottenvåningen välkomnas vi av en rymlig hall
som leder till ett stort, mycket varmt och mysigt vardagsrum med matplats och öppen
spis och stora fönster som släpper in mycket naturligt ljus. När vi återvänder till
hallen kommer vi till det fullt utrustade separata köket med en central ö och en
toalett. Slutligen kompletteras golvet med ett stort sovrum med ett stort
omklädningsrum och ett badrum med jacuzzi.

Från hallen tar en stor spiraltrappa oss till övervåningen, där vi hittar 3 stora sovrum,
ett komplett badrum, en terrass och ett ljust kontor.

På nedre våningen finns ett stort sovrum, två förråd, en källare och ett garage med
plats för tre bilar och motorcyklar och dubbla dörrar.

Utanför kan vi lyfta fram den imponerande trädgården, en sötvattenpool, en
tennisbana och ett barnområde. I trädgården finns ett stort maskinrum och en
extrabyggnad med en fullt utrustad grillplats. Dessutom har det ett garageområde
med tillgänglig förvaring och tillgång till gatan från söder. En perfekt trädgård för
älskare av trädgårdsskötsel.

Denna fantastiska villa är perfekt för familjer som vill vara nära alla tjänster som
staden Canet de Mar erbjuder och som också vill njuta av sin egen oas av lugn och ro.
Vi tillägger att den har en licens att bygga en ny konstruktion på tomten. Kontakta oss
för mer information.

lucasfox.se/go/mat27409

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tennisbana, Jacuzzi, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utrustat kök,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Grillplats, Exteriör, Chill out plats,
Balkong
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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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