REF. MAT36901

710 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Arenys de Mar, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Arenys de Mar » 08350
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ÖVERBLICK

Nybyggd villa med 4 sovrum, havsutsikt och möjlighet till
anpassning med leverans 2023 till salu i Arenys de Mar,
Barcelona.
Lucas Fox är glad att kunna presentera denna nya utveckling med 10 enfamiljsvillor
med havsutsikt. Det ligger i Arenys de Mar, i regionen Maresme. Staden erbjuder en
utmärkt förbindelse med kollektivtrafik, tåg, bussar och motorvägar med enkel
tillgång till staden Barcelona.
Denna 225 m² stora villa med underbar havsutsikt är fördelad på två våningar.
Bottenvåningen har ett stort vardagsrum-matsal i öppen planlösning med ett kök i
öppen planlösning med en central ö och en tvättstuga. Från dagområdet finns utgång
till stor terrass och trädgård. Dessutom har den två dubbelrum, ett av dem med eget
badrum och omklädningsrum, och ett annat komplett badrum för att tjäna golvet.

lucasfox.se/go/mat36901
Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Luftkonditionering, Larm, Djur vänligt,
Chill out plats

Den övre våningen erbjuder ett arbetsrum/kontorsområde och två stora sovrum,
inklusive master bedroom med eget badrum, och ett andra komplett badrum för hela
våningen.
Villan har en noggrann modern design i ljusa toner med stora öppna ytor.
Konstruktionen inkluderar material av högsta kvalitet och hållbar teknik. Dessutom
har den en trädgård och stora terrasser.
Huset är designat för att avnjutas året runt, både på vintern och sommaren, tack vare
sin 970 m² stora tomt för att dra nytta av naturen och lugnet i denna privilegierade
miljö.
Det finns även möjlighet att skräddarsy villan efter varje köpares individuella behov
och smak. Om du letar efter ett hem med den bästa utsikten i en lugn och
privilegierad miljö är detta din möjlighet. Tveka inte att kontakta oss.
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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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