Ref. 066 BG MARIEL
MASNOU (EL)

HUTB-034304
DESCRIPCIÓ
Casa d'estil clàssic, acabada de rehabilitar amb mobiliari modern i funcional. Tot absolutament nou. La casa està envoltada de jardí i es
troba en una zona residencial, tranquil·la i al mateix temps a prop de tot. Aquesta casa és adequada per a famílies i també és adequada
per a reunions de treball. NORMES DE LA CASA: - En arribar, totes les persones de la reserva hauran d'identiﬁcar-mostrant el seu
document d'identitat. - No està permès allotjar ni convidar a més persones de les registrades en fer la reserva. - Està prohibit realitzar
activitats sorolloses (música, parlar alt ...) a partir de les 21h00 i abans de les 9h00. És molt important per a nosaltres respectar el
descans dels veïns. - Està prohibit organitzar festes, comiats de solter / a, així com qualsevol conducta incívica. DESCRIPCIÓ DE LA CASA
La casa està distribuïda en dues plantes. A la planta principal tenim una preciosa zona d'entrada que dóna a la gran escala central de la
casa. En aquesta planta hi ha dos salons comunicats, un ampli menjador, la cuina totalment equipada i amb una illa central. Des de la
cuina podem accedir al jardí. També hi ha una petita cambra de rentadora i tres habitacions: Habitació 1: un llit de matrimoni, Habitació
2: dos llits individuals Habitació 3: una llitera. També hi ha un bany amb dutxa. Al primer pis hi ha 7 habitacions: Habitació 4: dos llits
individuals Habitació 5: dos llits individuals Habitació 6: dos llits individuals Habitació 7: dos llits individuals Habitació 8: 4 llits individuals
Habitació 9: un llit de matrimoni Habitació 10: se tracta d'una agradable sala amb terrassa i amb increïbles vistes al mar. Disposa d'un
sofà llit doble. També hi ha 4 cambres de bany, tres amb dutxa i un amb banyera. A la planta inferior hi ha diverses zones polivalents per
a jocs i un bany amb dutxa. Al jardí hi ha una barbacoa portàtil de carbó i mobiliari de jardí, així com còmodes gandules per prendre el sol.
La platja és a només 650 m, 12 minuts caminant. L'estació de tren per anar a Barcelona és a només 12 minuts caminant. El tren passa
cada 10 minuts i triga 25 minuts a arribar al centre de Barcelona. Botigues i comerços a 8 minuts caminant. La casa està al poble del
Masnou, a la costa nord de Barcelona. Només a 20 minuts de Barcelona, amb una comunicació excel·lent, el Masnou, és un poble tranquil
situat al sud de la comarca del Maresme, entre Premià de Mar i Montgat. La ciutat segueix la costa amb més de tres quilòmetres de platja,
el que ha marcat l'estreta relació amb el mar, com és l'aﬁció a la pesca i en general a les activitats d'esport nàutic. Passejar pel costat del
mar, conèixer els racons del nucli antic, on encara es respira la història de la vila, i assaborir un bon àpat són algunes de les coses de les
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que podrà gaudir si ve al Masnou. Del Masnou destaca per la bona qualitat i la professionalitat dels seus restaurants, que es troben
escampats per tot el municipi. Es poden provar els millors plats mariners, cuina típica catalana i també internacional. Dins el port
esportiu, a més d'alguns dels restaurants més selectes, es pot gaudir d'una gran varietat de terrasses, gelateries, sales de ball, bars
musicals i discoteques. Mercat municipal: de dilluns a dissabte Mercat setmanal: dimarts al matí Al municipi hi ha dues platges: la platja
del Masnou, situada al costat més proper a Barcelona, i la platja d'Ocata, que es troba al costat del port més propera a Mataró. Destaquen
per les aigües tranquil·les de color blau i una sorra de gra ﬁ i daurat. La platja d'Ocata, que ha estat guardonada diversos anys amb el
distintiu Bandera Blava -un reconeixement a la qualitat mediambiental i els equipaments de la platja-, és la principal, per la ubicació, la
mida i l'amplada. D'altra banda, la platja del Masnou, situada al sud del port esportiu, és una platja més estreta i tranquil·la. A ambdues
platges es pot accedir fàcilment des del centre urbà i estan ben comunicades amb transport públic. Hi ha equipaments sanitaris, àrees de
joc infantil, dutxes, passeig marítim, equipaments esportius i accés al port esportiu. Masnou, és terra d'indians. A la ﬁ del segle XVIII es
liberalitzava deﬁnitivament el comerç amb Amèrica. Molts catalans es van veure atrets per aquesta cursa i van emprendre el viatge.
Alguns van fracassar, però altres van tornar amb molta riquesa i gustos exòtics: els indians, els quals, només arribar, feien construir una
gran mansió que reﬂectís la seva nova posició social mentre continuaven ampliant capitals comercials. A TENIR EN COMPTE: - Tots els
membres de la reserva menors d'edat són responsabilitat dels seus pares / tutor i hauran d'estar sempre supervisats per un adult. Hauran retirar les escombraries de l'allotjament durant i al ﬁnal de la seva estada per evitar males olors i brutícia. Trobareu contenidors al
carrer. - Els malbarataments i usos negligents dels recursos, llum, aigua i gas, poden comportar que no es retorni la ﬁança en la seva
totalitat. - No està permès utilitzar les tovalloles de bany per la platja o la piscina. La devolució d'aquestes en mal estat, comportarà una
despesa addicional. - Es prega no fumar a l'interior de la casa, si ho desitgen poden fumar a l'exterior. - No s'admeten grups d'estudiants.
- No s'admeten animals de companyia EN EL CAS DE INCOMPLIR ALGUNA DE LES NORMES, HAURAN ABANDONAR LA CASA
IMMEDIATAMENT.
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Dades generals
Tipus d'immoble: Casa aïllada
Distància de la platja: 650 m
Tipus de piscina: Privada

m2: 871
Any de construcció:
Vistes: Vista al mar

m2 parcel·la: 1302

Característiques
Nombre d'habitacions: 10
Lavabos:
Banys amb dutxa: 5
Llits de matrimoni: 2
Llits amb lliteres: 2
Bressols:
Tipus de cuina: Cuina independent

Banys amb banyera: 1
Llits individuals: 14
Sofàs llits: 1

Altres característiques
Balcó
Parking

Terrassa

Jardí

Equipament de cuina
Forn
Nevera
Planxa
TV
Barbacoa
Mobles de jardí o exterior
Jocs
Torradora

Tetera
Microones
Rentadora
Termo
Internet
Barbacoa portàtil
Tumbona
Traster
Batedora

Equipament
Calefacció
Rentavaixelles
Cafetera
Assecadora
Cobertura mòbil
Wiﬁ
Mobles jardí
Alarma
Aspirador
Equipament compartit
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Temporada

Preu

Mínim de nits

TEMPORADA C
01/01/2020 - 07/01/2020
09/04/2020 - 13/04/2020
01/05/2020 - 07/05/2020
11/05/2020 - 04/06/2020
08/06/2020 - 22/06/2020
25/06/2020 - 30/06/2020
01/09/2020 - 01/11/2020
01/01/2021 - 01/01/2021

3.920,00 €

7 nits

TEMPORADA D
08/01/2020 - 21/02/2020
28/02/2020 - 08/04/2020
14/04/2020 - 30/04/2020
02/11/2020 - 21/12/2020

3.920,00 €

7 nits

TEMPORADA E
22/02/2020 - 27/02/2020
08/05/2020 - 10/05/2020
05/06/2020 - 07/06/2020

4.300,00 €

7 nits

TEMPORADA B
23/06/2020 - 24/06/2020
01/07/2020 - 10/07/2020
22/08/2020 - 31/08/2020
22/12/2020 - 24/12/2020
26/12/2020 - 30/12/2020

4.200,00 €

7 nits

TEMPORADA A
11/07/2020 - 21/08/2020
25/12/2020 - 25/12/2020
31/12/2020 - 31/12/2020

4.412,00 €

7 nits
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