REF. MRS25557

€910,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a El Masnou, Barcelona
Espanya » Barcelona » El Maresme » El Masnou » 08320
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.cat

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Fantàstiques cases d&#39;obra nova amb jardí, piscina, 4
dormitoris, 6 banys i ascensor a pocs minuts a peu de
centre del Masnou.
Fantàstica promoció de 3 cases d'obra nova en el nucli urbà del Masnou, a tan sols 5
minuts a peu de centre ia menys de 10 minuts a peu de l'estació de tren del Masnou.
Es tracta d'una promoció d'obra nova amb 3 cases de 4 plantes amb ascensor,
piscina, jardí, 4 dormitoris, 6 banys, sala polivalent, garatge, estudi i diverses
terrasses. Les cases estan en la seva última fase, perfilant els últims detalls, i es
podran lliurar amb tot luxe de detall en els propers mesos. La distribució interior és
molt similar, amb lleugeres modificacions. Un dels habitatges ja s'ha venut, per la
qual cosa queden 2 disponibles.
A la planta soterrani trobem un espaiós garatge per a 3 cotxes, una sala polivalent de
grans dimensions amb llum natural, bany complet, safareig i l'ascensor.
La planta principal es compon de rebedor, dormitori doble, bany complet, cuina office
tancada, saló-menjador i sortida directa a jardí ia la piscina.

lucasfox.cat/go/mrs25557
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Parc infantil, Plafons solars,
S'accepten mascotes , Safareig, Sala de jocs,
Traster, Vestidor, Vistes, Zona chill-out

La primera planta alberga la zona de nit, amb 1 dormitori tipus suite, 2 dormitoris
dobles i 1 bany complet.
La segona planta consta d'una sala polivalent ideal per a oficina o també per un
cinquè dormitori doble, lavabo i gran terrassa amb vistes a la mar. Cal destacar que
les 4 plantes estan connectades mitjançant un ascensor.
Finalment, els habitatges ofereixen una zona enjardinada amb piscina salina i
plaques solars.
Sens dubte, es tracta d'una gran oportunitat de mercat per a aquells que vulguin
gaudir d'una casa còmoda, pràctica i molt ben ubicada.
Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per a més informació.
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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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