
RESERVERAD

REF. MAT29104

450 000 € Hus/Villa - Till salu - Reserverad
Hus/villa med 6 Sovrum med 800m² Trädgård till salu i Argentona, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Argentona »  08310

6
Sovrum  

6
Badrum  

510m²
Planlösning  

1.200m²
Totalyta  

55m²
Terrass  

800m²
Trädgård
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Rymligt hus med täckt pool till salu i Argentona. Perfekt
för stora familjer.

Huset ligger i Argentona, en av de bäst anslutna städerna i Katalonien, med alla
tjänster mindre än 10 minuter bort.

Ingången ligger på gatunivå och ger oss en hall, en garderob och en periodisk byrå. På
samma våning hittar vi ett kontor och ett täckt garage för två bilar och motorcyklar,
samt ett komplett badrum och ett pannrum.

En ljus trappa förbinder husets olika våningar. På nivå -1 har vi ett stort 84 m²
vardagsrum, ett praktiskt taget nytt 21 m² kök, ett skafferi och ett gästbadrum. Det är
en mycket ljus växt med en 55 m² stor terrass och fantastisk utsikt.

Om vi går ner till nivå -2 hittar vi sovrummet på cirka 20 m² med omklädningsrum och
badrum med jacuzzi, ett dubbelrum, ett komplett badrum och ytterligare ett
dubbelrum. Alla rum har inbyggda garderober.

På nivå -3 har vi ett magnifikt 48 m² vardagsrum med tillgång till trädgården, ett 24
m² stort kök, ett strykrum, ett skafferi, ett gästbadrum och ett 15 m² universalrum.

Utsidan har en trädgård med en grillplats, allt täckt och en underbar 100 m²
inomhuspool.

Fastigheten är utrustad med fiberoptik, luftkonditionering, värme och motoriserade
persienner.

Detta hem är fantastiskt för stora familjer eller för par som vill ha barn. Beläget i en
lugn miljö, låter det dig njuta av naturen utan att ge upp tjänsterna i ett
stadsområde.

lucasfox.se/go/mat29104

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Grillplats, Förråd, 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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