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ref. 1762

Es ven casa a Roses, Urbanització Mas
Matas, 600 m de la platja
Belle Property ven casa unifamiliar amb 5
dormitoris, piscina i gran garatge a Roses
Bella casa 4 vents, amb 319 m2 construïts que estan
distribuïts en soterrani i 2 plantes, situada sobre una
parcel·la de 634 m2 a la Urbanització de Mas Matas a Roses
a tan sols 600 m. de la platja.
Edificació robusta de la qual destaquem els grans volums
de totes les seves estades així com que siguin totes
exteriors.
A la planta principal trobem un gran vestíbul obert, dos
dormitoris dobles, cambra de bany amb dutxa, ampli saló
menjador amb grans finestres i accés directe a porxo i cuina
office amb safareig i pati, a més d'accés directe també a la
porxada. El porxo ha estat ampliat i cobert amb tancaments
d'alumini i grans finestrals, creant així una veranda de
gairebé 40 m2 ideal per a celebracions.

Operació
Tipus
Superfície
Habitacions
Banys
Garatge
Terrassa
Piscina
Calefacció
Aire condicionat

Venda
Casa
319 m2
5
3 banys , 1 lavabo
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

La planta pis està distribuïda en una suite amb bany
(banyera hidromassatge) armaris de paret i gran balcó, dos
dormitoris de matrimoni amb armaris de paret, un d'ells
també amb balcó i un bany amb banyera.
Al soterrani tenim un enorme garatge que a més de
disposar d'un gran espai per a diversos cotxes, té un saló
amb cuina i llar de foc i lavabo.
A l'exterior, una gran terrassa envolta completament la casa
amb diferents espais ben definits, jardí, hort, etc i piscina de
gairebé 40 m2 amb una orientació immillorable.
Equipaments: Finestres d'alumini amb doble vidre,
calefacció central de gasoil, aire condicionat reversible

636.000 €
Belle Property, Avda Joan Carles I, 10 Local 2, 17487 Empuriabrava - Girona

Tel. +34 972 450 905

www.belle-property.com

info@belle-property.com

Aicat:5456

