REF. MAT30121

690 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 5 Sovrum med 2,210m² Trädgård till salu i Sant Pol de Mar,
Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Sant Pol de Mar » 08396
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ÖVERBLICK

Fristående hus till salu i Sant Cebrià de Vallalta. För all
information klicka på Virtual Tour.
Hus i spansk stil omgiven av trädgårdar några meter från centrum av staden Sant
Cebrià de Vallalta.
Huset har fördelen av att vara i ett förhöjt område av staden, varifrån du kan betrakta
kyrkklockan och, precis bakom det, Medelhavet.
Vi hittar ett 363 m² hus på två våningar, plus garaget på bottenvåningen, på gatunivå,
på en 2 400 m² anlagd tomt.
Husets nuvarande layout har ett ljust vardagsrum, en formell matsal, ett rymligt kök
med öppen spis, en gästtoalett och ett kontor.

lucasfox.se/go/mat30121
Havsutsikt, Utsikt över bergen, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Parkering,
Chill out plats, Förråd, Grillplats,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Öppen spis, Solpaneler, Uppvärmning,
Utrustat kök

På övervåningen finns fyra sovrum, tre av dem med privata badrum, ett extra
komplett badrum och ett stort solarium med utsikt över bergen och havet. Från andra
våningen har vi tillgång till husets bakgård.
Hela huset har golvvärme, solpaneler, produktion av sanitetsvarmvatten och
oljeeldad värme.
Huset har ett täckt garage för 3 bilar, samt extra utrymme för förvaring eller
verktygsrum.
Slutligen gynnas huset av att ha två tomter på 600 m² vardera, vilket gör det möjligt
att bygga två småhus och som kan köpas utöver det annonserade försäljningspriset.
Värdet på varje tomt är 130 000 euro. Landets totala yta är 3600 m².
Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.se

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

REF. MAT30121

690 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 5 Sovrum med 2,210m² Trädgård till salu i Sant Pol de Mar,
Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Sant Pol de Mar » 08396

5

4

414m²

2,400m²

94m²

2,210m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

Trädgård

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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