REF. MAT28492

890 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Hus/villa med 5 Sovrum med 550m² Trädgård till salu i Sant Vicenç de Montalt
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Sant Vicenç de Montalt »
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REDUCERAT PRIS

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

Fantastiskt hus på 251 m² med trädgård och privat pool,
beläget i centrum av Sant Vicenç de Montalt.
Detta hus i hjärtat av Sant Vicenç de Montalt sticker ut för sin totala integritet och sin
privata pool som kommer att glädja hela familjen.
Sant Vicenç de Montalt har ett strategiskt läge i Maresme-regionen, bara 25 minuter
från staden Barcelona. Det är bara 10 minuter från stranden, bergen och de tjänster
som tillhandahålls av huvudstaden Mataró, inklusive ett allmänt sjukhus.
Huset är fördelat på två våningar med tydligt differentierade dag- och nattområden.
I dagområdet bjuder en generös hall oss in i vardagsrummet och köket. Därifrån leder
en korridor oss till två sovrum, ett badrum och ett privat garage. Alla rum i huset har
direkt tillgång till trädgården, vilket gör den extremt bekväm. Köket utmärker sig för
sin rymd och för att ha trappor som går ner till ett universalrum på cirka 50 m².

lucasfox.se/go/mat28492
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Chill out plats, Exteriör, Grillplats, Larm,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning

Tillbaka i hallen tar trappan oss till övervåningen, där vi har nattområdet med tre
dubbelrum och ett generöst badrum. Två av sovrummen har tillgång till en stor
terrass med havsutsikt.
Utanför har huset en stor trädgård som är lätt att underhålla. Här hittar vi också ett
relaxområde med ett stort bord och en stor soffa, ett perfekt ställe att tillbringa stora
stunder med familj och vänner, alltid med poolen som bakgrund. Det bör noteras att
trädgården erbjuder mycket lugn och avskildhet, och det är därför det är en av de
mest framstående egenskaperna hos denna fastighet.
Kort sagt, ett ljust, rymligt hem och framför allt i centrum av staden för att inte vara
beroende av bilen.
Tveka inte att kontakta oss för att begära mer information eller för att ordna ett
besök.
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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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