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D E S C R I P C I Ó
Célere Ansa Mataró és un conjunt residencial
pensat per a la teva comoditat i la dels teus, on
cada dia pot ser millor que l’anterior.
T’oferim una promoció composta per 62
habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, amb àmplies
terrasses. Tots els habitatges inclouen plaça de
garatge i traster.
La teva casa serà el lloc ideal on desenvolupar la
teva vida sense preocupacions, amb la combinació
perfecta entre zones comunes, lloc tranquil i
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desenvolupament urbà. La promoció disposa
d’una piscina en el terrat amb vista a la mar i una
àmplia zona de solàrium per a gaudir en família
o amb amics.
Hem cuidat fins a l’últim detall, on la qualitat
i el disseny d’avantguarda li donen a aquesta
promoció un esperit propi inigualable. A més,
compta amb la possibilitat de triar els solats i
enrajolats per a personalitzar el teu habitatge i
donar-li un esperit propi immillorable.
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COMUNICACIONS
N-11, C-32

U B I C A C I Ó
Célere Ansa Mataró és un lloc on gaudir, situat en un
entorn privilegiat a Mataró. Està situat a tan sols uns
metres de la Platja de Ponent, per la qual cosa disposa
d’increïbles vistes a la mar i la muntanya.
Compta amb una ubicació immillorable amb la
resta de la ciutat podent accedir fàcilment a tots els
serveis necessaris per al teu dia a dia (supermercats,
gasolinera, gimnasos, zones d’oci i restauració); al
mateix temps de tenir la tranquil·litat de viure al costat
de la mar. A més, se situa enfront del Tecno Campus
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Maresme, que compta amb tres escoles universitàries
i un viver d’empreses.
Célere Ansa Mataró permet una comunicació ideal
punt per carretera: sortida directa a la N-II i a menys
de 30 km del centre de Barcelona per la C-32; com en
transport públic: diferents estacions d’autobús amb
connexió a les línies 4, 6, C-10, E-11.1, E-13 i N-80; i molt
pròxima a la parada de tren Mataró, línia R-1 de Rodalia.

