
SÅLD

REF. MAT30122

595 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 400m² Trädgård till salu i Sant Pol de Mar
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Sant Pol de Mar »  08396

4
Sovrum  

2
Badrum  

184m²
Planlösning  

767m²
Totalyta  

20m²
Terrass  

400m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Helrenoverad vila med fantastisk panoramautsikt över
havet. Redo att flytta in. För mer information, besök den
virtuella rundturen.

Fantastisk villa till salu med otrolig panoramautsikt över havet. Villan är
totalrenoverad och har mycket charm. 180 kvm byggt med välfördelat vardagsrum och
uteplats med lättskött pool med saltvatten, trädgård och spektakulär utsikt på en
tomt på 850 kvm.

Villan ligger i ett mycket lugnt bostadsområde i Vistamar, bara 40 minuter från
Barcelonas centrum/flygplats och 10 minuter från stränderna i Sant Pol.

Villan har en unik modern design och svämmar över av naturligt ljus. Den rymliga
terrassen samt det stora vardagsrummet och köket ger alla till den soliga havet och
har, förutom fantastiska vyer, mycket ljus och värme.

Allt har studerats in i minsta detalj och byggt med material av hög kvalitet.

Huset är uppdelat i 2 plan:

På bottenvåningen finns en rymlig sommarmatplats/terrass, saltvattenpool, ett
badrum och ett sommarkök för att njuta av ett milt medelhavsklimat året runt. Det
ger även tillgång till ytterligare ett rum med panoramautsikt som kan användas som
kontor, gästrum eller gym

På första våningen finns ett vardagsrum med öppet kök och en rymlig terrass med
spektakulär havsutsikt, sovrum och ett badrum.

Det finns en rymlig trädgård på baksidan av huset, fördelad på olika lager, med ett
avslappnat lusthus och en yta för en liten grönsaksträdgård.

Det finns en privat uppfart som leder till huset och ett utanför garaget.

Villan är perfekt för dig som njuter av havsutsikt, arbetar hemifrån eller letar efter ett
sommarboende.

lucasfox.se/go/mat30122

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Luftkonditionering, Grillplats,
Exteriör, Djur vänligt, 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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