
VENUT/UDA

REF. MAT28344

1.150.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris amb 1,084m² de jardí en
venda a Mataro
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Mataró »  08870

7
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

519m²
Plànol  

1.257m²
Dimensions del terreny  

25m²
Terrassa  

1.084m²
Jardí

+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

Increïble casa amb solera i amb unes de les millors vistes
de la costa de Maresme en venda a Mataró.

Lucas Fox es complau a presentar-los una de les cases més imponents de Mataró,
disponible per visitar físicament o amb un TOUR VIRTUAL a la nostra pàgina web.
www.lucasfox.com

L'habitatge se situa a Mataró, la capital del Maresme, en concret a la urbanització Can
Bruguera, a tan sols 2 minuts de el club esportiu Laietània ia menys de deu minuts de
el fantàstic centre comercial de Mataró Park, Mataró té un gran prestigi gràcies a la
seva port nàutic. L'avantatge de viure a la capital de Maresme és que vam gaudir de
tot tipus de comunicacions com a tren, autopistes i carretera, així com de tots els
serveis, com guarderies, hospitals i centres comercials, tot a menys de 10 minuts.

La casa es caracteritza per una decoració i interiorisme exquisits, que ens atrapen
d'una forma excepcional. Presenta una distribució amb uns ambients perfectament
diferenciats, però ben comunicats, que ens atorga una barreja d'intimitat i privacitat,
a la qual alhora que ens concedeix l'espai perfecte per a rebre visites.

A l'accedir, un gran distribuïdor ens condueix a la gran cuina amb illa, totalment
equipada, amb dos forns i una campana extractora professional i integrada, perfecta
tota ella per als amants de la cuina. En aquesta mateixa planta, donarem amb un
saló-menjador amb dues sortides a una fantàstica terrassa; dos espais ideals per
llegir, relaxar-se o simplement passar temps en família i amb amics. Finalment, es
disposen dos dormitoris a visitant amb un bany per donar-los servei.

A l'pujar per les escales, molt àmplies i lluminoses, arribem a la gran suite principal,
amb el seu vestidor i la seva gran bany privat amb jacuzzi, tot amb vista a la mar. A la
mateixa planta, trobem una sala polivalent i un altre dormitori amb el seu bany
privat.

En l'última planta, es disposa una sala polivalent, que podrà destinar-se a oficina o
gimnàs i amb unes excel·lents vistes a la mar.

Totes les plantes disposen de sortides exteriors a terrasses de dimensions
considerables i unes vitas de pel·lícula.

lucasfox.cat/go/mat28344

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Saló de bellesa , Safareig, Llar de foc,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Barbacoa, Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Finalment, trobem la planta inferior, a nivell de jardí. Aquesta planta disposa d'un
celler amb molt d'encant, en la qual podrem delectar als nostres convidats amb una
petita degustació. A continuació, s'ofereix una segona cuina totalment equipada i
molt pràctica, amb un elegant passa plats que ens simplificarà la feina. Podrà gaudir
de l'menjador per a 10 comensals d'aquesta planta tant a l'estiu com a l'hivern, ja que
la llum és un dels principals atractius, amb la seva càlida decoració. A continuació,
trobem un enorme saló d'aproximadament 70 m², amb la seva xemeneia i diversos
sofàs de grans dimensions, així com dos grans sortides a jardí.

En aquesta planta, es disposa un dormitori que actualment es destina a vestidor de
temporada. Finalment, es disposa un garatge privat, amb capacitat per a un cotxe i
diverses motos, així com un aparcament exterior amb capacitat per a 3 cotxes més.

A l'exterior, hi trobem un magnífic jardí, cura fins a la mínima expressió. En ell, cal
destacar el jardí frontal, una zona més privada, digna de les millors revistes de
decoració. Altres detalls són la seva gran piscina i un fabulós jacuzzi per a 8
persones, amb fil musical i cromoteràpia, perfectes per relaxar-se i contemplar el
mar Mediterrani de fons.

Poseu-vos en contacte per més informació sobre aquesta magnífica casa tranquil·la i
privada, però sense renunciar a totes les comoditats de la capital.
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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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