
REF. LFS4353

1.600.000 € Casa / Vil·la - En venda
Oportunitat fantàstica d’adquirir una mansió neoclàssica situada a la Costa del
Maresme, al nord de Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  El Masnou »  08320

8
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

870m²
Plànol  

1.400m²
Dimensions del terreny

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.cat Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa espectacular ubicada a El Masnou, a la Costa del
Maresme, a 25 minuts del centre de Barcelona. Excel•lent
oportunitat d’inversió amb possibilitat de convertir-se en
un hotel boutiques o una casa espectacular

Aquesta propietat preciosa en venda a El Masnou data de principis del segle XX.
Necessita una reforma completa, incloent canviar les instal·lacions d’aigua i
electricitat.

La ubicació és excel·lent, situada en un turonet a la zona residencial d’El Masnou i
oferint unes vistes espectaculars.

La propietat es troba a pocs minuts a peu de diverses platges, a 25 minuts en cotxe
del centre de Barcelona i a 40 minuts de l’aeroport de Barcelona.

Té tres plantes. La planta principal té menjador, sala d’estar, saló, biblioteca, cuina,
dormitori del servei, 2 cambres de bany i rebedor fabulós. El primer pis ofereix 7
dormitoris de grans dimensions i 2 cambres de bany completes. El pis superior s’ha
de completar i es pot convertir fàcilment en 4 dormitoris més.

La propietat té sostres de 3-4m d’alçada, un jardí privat preciós i un garatge per a 5
cotxes. També disposa de mobles antics que es poden incloure al preu final.

lucasfox.cat/go/lfs4353

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Jardí, Terres de marbre,
Sostres alts, Propietat d'època,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Vistes, Traster, Safareig, Llar de foc,
A renovar, A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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