
PREU REBAIXAT

REF. MAT39305

795.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 300m² de jardí en venda a Canet de Mar,
Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Canet de Mar »  08396

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

375m²
Plànol  

476m²
Dimensions del terreny  

60m²
Terrassa  

300m²
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

Fantàstica casa a quatre vents amb vistes al mar, en
venda a pocs metres de la platja i la muntanya a Canet de
Mar. Consulti el tour virtual per a més detalls.

Aquest fantàstic habitatge, amb vista al mar ia la localitat de Canet de Mar, ens
permet gaudir de l'encant de l'estil de vida mediterrani, on la cultura, la tradició, la
gastronomia i l'extensió de les platges combinen amb el patrimoni modernista.

La casa té una superfície de 375 m² construïts, distribuïda en tres plantes amb espais
diferenciats i abundant llum natural, ideal per a famílies.

La planta principal consta d´un ampli rebedor, un gran saló-menjador amb vistes al
mar, una àmplia cuina office amb taula de marbre, rebost, cambra de rentat i planxa,
un dormitori doble i un bany complet amb cabina dutxa hidromassatge. Tota la
planta compta amb terres de marbre. A més disposem d´una fantàstica terrassa amb
vistes al mar.

La zona daparcament, amb terra de formigó imprès, té capacitat per a tres vehicles.

La primera planta consta de dos dormitoris amb armaris encastats i un bany complet
amb terra i parets de marbre. D'altra banda, hi ha el dormitori principal amb bany
privat, amb jacuzzi i dutxa amb cabina d'hidromassatge i mobiliari lacat amb taulells
de marbre. A més, des del dormitori principal, tenim el gran privilegi d'accedir-hi una
terrassa privada amb meravelloses vistes al mar i la muntanya. Tot el terra d´aquesta
planta és de parquet de fusta natural d´Iroko.

La planta inferior consta d'una gran sala polivalent amb terres de gres de gran
format, preparada amb els serveis necessaris per utilitzar com a habitatge complet
amb accés independent des de l'exterior. Disposa de grans finestrals amb fusteria de
PVC amb vidres blindats, que donen accés al jardí ia la piscina. Aquesta planta
disposa de bany complet, un dormitori, rebost amb armaris de paret i zona rentat,
celler i sala de màquines, amb caldera i acumulador de 200 litres de gas i
descalcificador per a l'aigua de la casa. També disposem d´una cisterna de 10.000 m3
d´aigua amb bomba submergida.

lucasfox.cat/go/mat39305

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Terres de marbre,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes ,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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A l´exterior, disposem d´una fantàstica piscina coberta i climatitzada amb cascada i
hidromassatge. D'altra banda, tenim un jardí amb total privadesa de 120 m² amb
gespa artificial, sense necessitat de manteniment, un porxo de fusta d'Ipe, amb
barbacoa i cuina.

Una fantàstica vila per a tots aquells amants de la privadesa, que puguin gaudir de
cadascuna de les seves estades amb tranquil·litat i fantàstiques vistes a la idíl·lica
població de Canet de Mar.
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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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