
REF. MAT36789

1 395 000 € Masia - Till salu
Masia med 4 Sovrum med 3,250m² Trädgård till salu i Mataro, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Mataró »  08304

4
Sovrum  

2
Badrum  

500m²
Planlösning  

3.656m²
Totalyta  

3.250m²
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

Renoverad bondgård från 1800-talet med fyra vindar,
med spektakulär utsikt över havet till salu ett stenkast
från Matarós centrum. Se den virtuella rundturen för mer
information.

Lucas Fox presenterar denna bondgård med fantastisk havsutsikt som ligger i den
övre delen av staden Mataró, mindre än 5 minuter från stadens centrum och tillgång
till motorvägen.

Mataró är huvudstaden i Maresme, där vi hittar all service och fantastiska stränder.

Detta rustika hus byggdes 1860 och har en yta på 200 m², fördelat på två inverterade
våningar med olika dag- och nattutrymmen. Huset har renoverats, men delar av tiden
har bevarats.

Huvudvåningen rymmer nattområdet med två dubbelrum, master bedroom suite, en
toalett och ett omklädningsrum.

När vi går ner till bottenvåningen hittar vi dagdelen, med ett rymligt vardagsrum-
matsal, kök, källare och en toalett.

Den har en tomt på 3656 m² som har två andra bifogade byggnader, en
parkeringsplats, ett garage för två bilar och fruktträd. Den erbjuder en enorm
mångsidig tomt, med oändliga möjligheter att dra nytta av den, en riktig lyx.

Perfekt för alla som vill njuta av ett exklusivt och lugnt område, nära stranden och
bergen, utan att ge upp alla bekvämligheter i en huvudstad.

lucasfox.se/go/mat36789

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, 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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