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REF. MATR30847

5 800 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Hus/villa med 6 Sovrum med 1,630m² Trädgård till uthyrning i Sant Andreu de
Llavaneres
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

6
Sovrum  

6
Badrum  

325m²
Planlösning  

2.487m²
Totalyta  

1.630m²
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
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ÖVERBLICK

Spektakulär villa med otrolig havsutsikt att hyra i
Supermaresme -utvecklingen. Klicka på Virtual Tour för
mer information.

Denna magnifika villa ligger i den prestigefyllda Supermaresme -utvecklingen i Sant
Andreu de Llavaneres, Barcelona. Det är en utveckling som erbjuder sina grannar
privat säkerhet och ett sportområde så att de kan njuta av sann avkoppling.
Dessutom är det mycket bra förbindelser på väg, cirka 30 minuter från Barcelona och
cirka 50 minuter från Costa Brava.

Huset kännetecknas av sin integritet och drömmande utsikt, liksom dess layout. Så
snart du kommer in hittar vi ett vardagsrum med dubbel höjd, med tillgång till
trädgården och verandan, där du kan njuta av drömmande utsikt. Loungen har en
entresol, som rymmer ett mångsidigt rum som kan användas som läsrum. Under
loftet, på en lägre nivå, hittar vi en matplats med direkt tillgång till köket och
nattområdet. I detta utrymme finns det också ett gästbadrum. Köket är fullt utrustat
och med oberoende tillgång till tjänsten eller gäst sovrum med badrum och separat
tillgång till trädgården.

I nattområdet finns två sovrum, ett komplett badrum, ett sovrum med eget badrum
och en master -svit med en dörr till utsidan, vilket tydligt kan ses i den virtuella turen.

Trädgården har mycket avskildhet och utsikt och har ett privat garage för två fordon
och ett praktiskt sovrum med badrum, perfekt att använda det som ett kontor eller
för gäster.

Att bo i Supermaresme kommer inte att lämna någon likgiltig, för sin säkerhet, dess
faciliteter och sina grannar. En idealisk plats att bo med familjen. För mer
information, vänligen kontakta: mataro@lucasfox.es

lucasfox.se/go/matr30847

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Öppen spis, Larm, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Djur vänligt, Chill out plats
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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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