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DESCRIPCIÓ

Aquesta fantàstica habitatge de 4 dormitoris està situada
a la prestigiosa urbanització de Can Teixidó, a tocar de la
platja i tots els serveis. La casa ofereix increïbles vistes a
la mar ia Barcelona.
Aquesta casa de 706 m² construïts s'ubica en una parcel·la de 1.218 m². Entrant en la
propietat, passem per una preciosa zona enjardinada, amb una terrassa-menjador a
la dreta i una rampa d'accés a garatge.
La planta principal consta d'un elegant i espaiós rebedor, així com d'un ampli saló
amb una zona de biblioteca i grans finestres que condueixen a la porxada i a jardí,
amb piscina privada. En aquesta planta hi trobem també una cuina-menjador amb
sortida a una terrassa, un dormitori doble amb bany propi i un lavabo de cortesia.
La primera planta consta de tres dormitoris dobles, tots ells amb bany privat. El
dormitori principal és molt ampli i té una gran terrassa amb vistes fantàstiques a la
mar, un vestidor i un bany. Des d'aquesta estada es pot accedir a la terrassa de la
coberta, la qual ofereix unes vistes espectaculars a la mar, a la muntanya ia
Barcelona.

lucasfox.cat/go/mrs26487
Vistes al mar , Piscina, Jardí, Garatge privat,
Terres de marbre, Llum natural, Vistes,
Vestidor, Traster, Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

A la planta inferior tenim diversos espais de mida molt generós: una sala de jocs, un
cinema, un celler, sauna i garatge per a 4-5 cotxes.
El jardí està molt ben mantingut i ofereix molta privacitat. Cal destacar que el terreny
compta amb un pou que abasteix d'aigua a l'habitatge.
Tota la casa presumeix d'abundant llum natural i espais molt amplis. El terra és de
marbre i els acabats són d'alta qualitat. Aquest habitatge és sens dubte, un situat
perfecte i tranquil, ja sigui per viure de forma permanent o passar les vacances.
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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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