
VENUT/UDA

REF. MAT25716

307.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 19m² terrassa en venda a Mataro
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Mataró »  08301

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

118m²
Plànol  

19m²
Terrassa

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.cat Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Lluminós dúplex de 106 m² distribuïts en 2 plantes, situat
al cobejat centre de Mataró. Disposa de terrassa, garatge
i traster.

Aquest preciós pis es troba en una de les zones més cobejades de Mataró, entre el
casc antic de la històrica ciutat i la platja. Se situa en una zona de vianants amb poc
trànsit, la qual cosa li aporta gran tranquil·litat. L'habitatge destaca pels seus acabats
i el seu excel·lent estat i és perfecta per entrar a viure. L'immoble gaudeix també de
l'entrada de llum natural pràcticament durant tot el dia.

Es divideix en dues plantes.

A la primera planta hi trobem un ampli saló-menjador, un lavabo amb una petita
dutxa i una cuina totalment equipada.

Mitjançant una escala accedim a la segona planta, a la qual se situen tres dormitoris i
un bany complet. Aquesta planta també compta amb una terrassa de 19 m² que li
aporta un toc d'excel·lència.

L'habitatge presumeix a més d'un traster i una àmplia plaça de garatge, a el qual
s'accedeix des de la mateixa finca. Aquest és un detall important si considerem
l'escassetat d'aparcament a la zona.

lucasfox.cat/go/mat25716

Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Muntacàrregues,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Aire condicionat
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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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	Lluminós dúplex de 106 m² distribuïts en 2 plantes, situat al cobejat centre de Mataró. Disposa de terrassa, garatge i traster.

