
REF. MAT38238

1 690 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum med 850m² Trädgård till salu i Sant Vicenç de Montalt
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

4
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5
Badrum  

503m²
Planlösning  

1.162m²
Totalyta  
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Terrass  

850m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Vackert hus med hiss med privat trädgård och total
avskildhet till salu med bra kommunikation med centrum
av Llavaneres, Barcelona.

Lucas Fox är stolta över att presentera detta exklusiva hus, beläget i ett oslagbart
läge, mellan Llavaneres och Sant Vicenç de Montalt, två av de mest exklusiva städerna
på den katalanska kusten.

Detta hus är redo att flytta in, med en perfekt fördelning, eftersom dag- och
nattområdena är väl differentierade och sammankopplade med trappor och hiss. På
bottenvåningen, den som ger tillgång till det urbaniserade området, hittar vi en
magnifik hall som välkomnar oss. Från hallen, på höger sida, finns en stor matsal för
några andra matgäster med direkt tillgång till trädgården. Därefter hittar vi köket,
fullt utrustat med vitvaror från Balay och Siemens, med ett frukostbord, samt ett
grovkök och ett gratis badrum. Om vi återvänder till entrén, till vänster, hittar vi två
rum på olika nivåer åtskilda av ett enda steg, där du kan njuta av värmen från den
öppna spisen och alla med tillgång till den helt platta trädgården.

På övervåningen hittar vi ett mysigt vardagsrum med dess spel-, tv- och läshörna,
master bedroom med omklädningsrum och badrum och en fantastisk yta som vi kan
använda som kontor. På samma våning hittar vi tre sovrum och två kompletta
badrum.
Dessutom kan en trappa möjliggöras för att komma åt den fullt beboeliga vindsdelen,
som med en liten reform kommer att utöka boytan vid behov.

Slutligen finns källarplanet, med ett fantastiskt garage för flera bilar och en elektrisk
laddare, samt ett badrum, två förråd och ett kök, perfekt för en servicedel eller
gäster.

Utanför finns ett helt platt trädgårdsområde, med en uppsättning soffor i södra
området, med utsikt över havet, ett perfekt område att njuta av trevliga
sommardagar och nätter, en riktig lyx. I området norr finns en inbyggd pergola med
sin grillplats för att fira möten och måltider med familj och vänner. Trädgården med
fyra vindar förstärker integriteten i hela komplexet.

På säkerhetsnivå, som ett hus ligger det i ett samhälle med fem hus, har det
begränsad tillgång, för att erbjuda en helt säker plats för våra barn, samt en
gemensam pool och tennisbana.

lucasfox.se/go/mat38238

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tennisbana,
Garagem privada, Hiss, Padel-bana,
Naturligt ljus, Utrustat kök, Uppvärmning,
Skönhets salong, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Grillplats, Exteriör, Chill out plats
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En perfekt plats som första och andra boende. För mer information, tveka inte att
kontakta Lucas Fox via e-post på mataro@lucasfox.es eller via instagram på
@lucasfoxmaresmecoast.

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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