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Casa de luxe a Sant Vicenç de Montalt amb
àmplia zona verda i piscina
Casa en el Maresme, Barcelona
Ref.2050

665 m2

7

7

1790000 €

Meravellosa casa de luxe en venda a la zona de més prestigi de Sant Vicenç de
Montalt, reconeguda com una de les zones més cobejades de la costa del Maresme, en
una privilegiada localització a pocs passos del millor club de golf de la costa.Disposa de
molta privacitat i increïbles vistes al mar. Aquesta propietat d'estil clàssic mediterrani té
665 m² i consta de tres agradables sales d’estar, cadascuna d’elles amb la seva
xemeneia, 4 dormitoris suite i un dormitori doble.Una de les sales és d'estil clàssic,
moblada i dissenyada amb molt de gust; la segona sala és un ampli porxo envidrat amb
impressionants vistes al mar Mediterrani. La tercera sala d’estar és la sala-menjador i té
precioses vistes al mar. Tot dissenyat i moblat amb mobles fets a mida.En la mateixa
planta ens trobem una àmplia i moderna cuina amb una illa al centre completament
equipada amb electrodomèstics d'alta gamma, una zona de servei amb dormitori i bany i
una zona de rentat amb pati interior.En la planta baixa, a nivell del jardí, hi ha un preciós
i ampli estudi independent, fet amb mobles a mida i de gran qualitat, amb vistes a la
piscina i a la zona enjardinada. També en el mateix nivell hi ha banys, dutxes i vestuaris
per a la piscina.És una magnífica propietat completament reformada amb materials de
gran qualitat. Entre els seus extres, destaquen els sòls de tarima de roure massís, les
finestres de seguretat de climalit i el sistema de seguretat compost per alarma, porta

blindada i servei de seguretat externa per als propietaris de la zona.Disposa d'un ampli
garatge per 6 cotxes, zona de trasters i un celler situat a la planta baixa.Està situada en
una impressionant parcel•la plana de més de 3.000 m², totalment enjardinada i
consisteix en tres zones diferents: una d'elles, la gran piscina envoltada d'un ampli i
preciós jardí amb vistes al mar Mediterrani; una altra zona consisteix en un jardí japonès
que compta amb plantes i arbres espectaculars, entre ells una palmera única (només hi
ha dos exemplars en tota Espanya); la tercera, consisteix en una àmplia zona de pins
destinada sobretot al gaudi estival pels seus espais amb ombra de suaus
temperatures.Tot el jardí està equipat amb un sistema de reg automàtic i està totalment
il•luminat. La propietat està a poca distància d'un reconegut camp de golf de 18 clots, el
port Nàutic i a 40 Kms de Barcelona.VEURE TOUR VIRTUAL

