
SÅLD

REF. MRS18929

1 140 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 8 Sovrum till salu i Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

8
Sovrum  

8
Badrum  

919m²
Planlösning  

3.384m²
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

Otroligt hus bestående av 2 symmetriska hem med
trädgård, pool, grill och garage, bara 2 minuters bilresa
från Sant Andreu de Llavaneres centrum.

Detta vackert utformade hus ligger på en tomt på 3.500 m² och ligger bara 2 minuter
från centrum av Sant Andreu de Llavaneres, nära ett brett utbud av tjänster, marinan,
stranden och golfbanan. Dessutom har den enkel tillgång till motorvägen och mycket
snabb tillgång till Barcelona.

Huset är en attraktiv exponerad vit tegelbyggnad med skiffertak och presenteras som
ett idealiskt hem för en stor familj, eftersom den består av 2 symmetriska bostäder.
Det har också en magnifik sydlig aspekt, så det tar emot sol hela dagen och erbjuder
utsikt över havet. Alla rum är utvändigt vända, med gott om ljus och har tillgång till
terrassen.

Utrymmet är fördelat på 3 våningar enligt följande:

Bottenvåningen består av entré, ett spelrum med toalett, maskinrummet och ett
garage. Denna nivå är komplett av tjänsten sovrum med eget badrum.

Den första våningen består av vardagsrummet i båda bostäderna, med 2 underbara
och mysiga vardagsrum och 2 stora utrustade kök, perfekt för frukost som en familj.

På andra våningen presenteras nattområdet och huser 7 bekväma sovrum och 7
badrum. Två av sovrummen drar nytta av ett praktiskt omklädningsrum och tillgång
till en solig terrass.

Slutligen är det värt att nämna trädgården: ett utmärkt utomhusutrymme med allt du
behöver för att välkomna dina gäster och njuta av året runt, med en pool,
omklädningsrum, sommar matplats, sportzon och en tegelgrill. Huset har också sin
egen brunn för att vattna tomten.

Huset är utrustat med värme, luftkonditionering och ett larmsystem för att garantera
maximal komfort och säkerhet hela tiden.

Kontakta oss för att upptäcka detta fantastiska hus med en trädgård och pool i
Maresme.

lucasfox.se/go/mrs18929

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Exteriör, 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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