
UTHYRD

REF. MATR25457

10 000 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till uthyrning i Sant Andreu de Llavaneres
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Sovrum  

8
Badrum  

652m²
Planlösning  

2.105m²
Totalyta

+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

Nyrenoverat hus i bergen med utsikt över Maresme-
kusten i det eftertraktade bostadsområdet Sant Andreu
de Llavaneres.

Denna fastighet ligger i ett fantastiskt upphöjt läge, med frodiga trädgårdar och en
uppvärmd saltvattenpool och terrass mot den vackra bakgrunden med fantastisk
oavbruten utsikt. Huset är omgivet av grönska som förbättrar integriteten, medan
mogna träd erbjuder skuggiga platser att koppla av.

Huset har tre våningar, den översta helt upptagen av sovrummet svit med sitt privata
vardagsrum och öppen spis, omklädningsrum och två mycket stora klädkammare.
Denna imponerande svit har också en egen terrass för att omfamna utsikten.

Marknivån har ytterligare tre vackra sviter och ett stort vardagsrum med tillgång till
en chill-out veranda med utsikt över trädgården och poolen. Armaturerna och
ytbehandlingen är av högsta standard med stora glasytor och slående mörka trägolv.

Det finns ett kök och frukostrum och en matplats med skuggig uteservering för
utomhusunderhållning. Garaget med två bilar ligger också på denna nivå, tillsammans
med tvättstuga, skafferi, förråd och personal med 1 sovrum eller gästsovrum.

På nedervåningen används för närvarande ett stort universalrum som gym men skulle
också göra en fantastisk hemmabio, kontor eller studio. Detta ser ut mot ett lugnt
utomhusutrymme genom fönster från golv till tak som släpper in mycket naturligt
ljus. Denna nivå har också ett badrum och förråd.

lucasfox.se/go/matr25457

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Rullstolar, Renoverad,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn,
Bibliotek, 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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