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DESCRIPCIÓ

Vila de luxe amb arquitectura avantguardista i un elegant
disseny minimalista, amb impressionants vistes al mar,
en venda a Supermaresme.
Vila contemporània de luxe construïda al gener 2014, situada a 35 km de Barcelona, a
45 km de l'aeroport del Prat ia 5 minuts del port esportiu de Port Balís.
Se situa en una parcel·la de 2,000 m² i disposa d'un magnífic espai exterior amb
tarima de fusta tropical i marbre travertí que envolten la piscina climatitzada d'aigua
salada, la qual compta amb una cascada i un jacuzzi. El preciós jardí amb unes vistes
al mar i té diverses terrasses que permeten gaudir del clima mediterrani durant tot
l'any, a més d'un menjador d'estiu amb una zona de barbacoa integrada.
La planta principal de la casa consisteix d'un espaiós saló obert amb parets de
marbre travertí i una xemeneia de gas de disseny. La cuina és de planta oberta i d'alta
especificació, a més està equipada amb electrodomèstics de Gaggenau, barra
d'esmorzar i un menjador amb safareig independent accedit des de la cuina.

lucasfox.cat/go/mrs6376
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Jacuzzi, Spa,
Garatge privat, Gimnàs, Llum natural,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Entrada de servei, Llar de foc,
Plafons solars, Safareig, Seguretat,
Sistema domòtic, Traster, Vestidor, Vistes

Aquesta planta també disposa d'un altre saló i de la possibilitat d'afegir un altre
dormitori o un gimnàs. Totes aquestes estades tenen sortida al jardí i vista sobre el
mar. Un meravellós bany turc completa aquesta planta.
La primera planta acull els 4 espaiosos dormitoris amb armaris encastats i terrasses.
Les cambres de bany tenen sanitaris de Villeroy i Bosch, i el dormitori principal
compta amb una àmplia banyera amb vistes al mar.
El soterrani ofereix un espai obert per a usar com a celler, gimnàs o traster per
exemple.
Algunes característiques addicionals d'aquesta propietat són sistema domòtic,
calefacció per terra radiant, il·luminació LED a tota la casa, sistema de so surround i
plaques solars. Un ampli garatge es troba a la planta baixa de la casa, a més hi ha
molt espai d'aparcament gratuït al carrer.
Un habitatge de luxe excepcional en venda a la millor zona del Maresme.
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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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