
REF. MRS2876

2.300.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Cabrera de Mar, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Cabrera de Mar »  08349

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

650m²
Plànol  

11.100m²
Dimensions del terreny

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.cat Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Vila unifamiliar de 5 dormitoris, 5 cambres de bany, 2
piscines i vistes al mar en venda a Cabrera de Mar. Opció
a dividir-la en 2 parcel·les edificables grans.

Trobem aquesta casa gran de maó i pedra en venda en una fantàstica parcel·la
elevada de 11.100 m² a Cabrera de Mar, amb precioses vistes al mar.

Aquest habitatge ofereix cinc dormitoris dobles i quatre banys, a més d'un lavabo, un
estudi o sala de lectura i un enorme saló-menjador de 180 m². Les principals zones de
dia i els dormitoris es troben a una planta principal de 376 m² ia la planta
semisoterrani de 300 m² trobem una sala polivalent, un safareig i una fantàstica
piscina interior amb vestidors.

Aquesta casa, construïda als anys 70 i renovada completament fa poc, es presenta en
bones condicions amb una estructura molt sòlida i unes finestres enormes que
aprofiten al màxim les boniques vistes al mar. L'habitatge compta amb panells solars
per a aigua calenta.

A l'exterior trobem una parcel·la de 11.100 m² totalment enjardinada amb una
piscina, una font i uns camins molt bonics per passejar. Seria una casa familiar
envejable o una molt bona oportunitat perquè un inversor dividís el terreny en dues
parcel·les edificables separades de 2.000 m².

L'autopista C32 és a 5 minuts i podeu arribar a Barcelona en 30 minuts. El centre de
Cabrera de Mar amb tots els serveis que ofereix és a 4 minuts amb cotxe.

lucasfox.cat/go/mrs2876

Vistes al mar , Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina, Jardí, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament,
Sistema d'aspiració centralitzada, Safareig,
Pou, Llar de foc, Entrada de servei,
Calefacció, Barbacoa
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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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	Vila unifamiliar de 5 dormitoris, 5 cambres de bany, 2 piscines i vistes al mar en venda a Cabrera de Mar. Opció a dividir-la en 2 parcel·les edificables grans.

