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DESCRIPCIÓ

Casa de 4 dormitoris, amb jardí i piscina privada. Situada
en una prestigiosa, cèntrica zona del Masnou.
Aquesta fantàstica habitatge unifamiliar està situada en una zona molt a prop de el
centre del Masnou. La platja i l'estació de tren es troben a només cinc fins a deu
minuts caminant.
La casa es va construir en l'any 1992 i es presenta en bon estat. Amb una superfície
construïda de 446 m² es distribueix en cinc plantes.
A la planta principal es troba un ampli i lluminós saló-menjador de 50 m² amb llar de
foc i diverses sortides a jardí. La cuina també és molt espaiosa i comunica amb el
saló.
La primera planta consta de tres dormitoris, un dels quals gaudeix de bany privat,
vestidor, llar de foc i diverses terrasses.

lucasfox.cat/go/mrs27496
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Jacuzzi, Spa, Garatge privat, Gimnàs,
Llum natural, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Llar de foc, S'accepten mascotes , Traster,
Zona chill-out

A l'última planta hi ha una gran sala polivalent-despatx amb terrasses i vistes a la
mar.
En les dues plantes inferiors se situen un ampli garatge per a tres cotxes, un taller,
un gimnàs, sauna turca i un celler-rebost.
A l'exterior detsaca una piscina privada, zona barbacoa i una zona chill out.
L'immoble està equipat amb finestres de doble vidre, porticons d'alumini, un
ascensor que comunica totes les plantes, així com calefacció de gasoil.
Es tracta d'una gran oportunitat per a tots aquells que vulguin viure en una ubicació
cèntrica i tranquil·la amb totes les comoditats a l'abast.
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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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