
REF. MRS2455

830.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Cabrils, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Cabrils »  08348

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

343m²
Plattegrond  

965m²
Perceeloppervlakte

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.co.nl Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Designhuis met 4 slaapkamers en een prachtig
onderhouden tuin met een infinity pool.

Dit designhuis biedt een prachtig uitzicht op zee en de bergen en bevindt zich op een
heuveltop in het schilderachtige stadje Cabrils in Maresme, op slechts 20 minuten
van de internationale school van Hamelen en op 30 minuten van het centrum van
Barcelona.

Het huis en het perceel profiteren van een zonnig zuidelijk aspect en een
aantrekkelijke, onderhoudsarme tuin met een diepblauw infinity pool met zout
water. Overstroomd met natuurlijk licht gedurende de dag, biedt dit huis een elegant
interieurontwerp en wordt het in bewogen staat gepresenteerd. Speciale functies zijn
onder meer kwaliteitsafwerkingen, Siemens keukenapparatuur, marmeren vloeren,
prachtige designlampen en een uitstekend ontwerp.

Verspreid over 2 niveaus, biedt het pand een hal, een studieruimte, 4 ruime
slaapkamers, waarvan er momenteel een wordt gebruikt als een kantoor, een
gedeelde badkamer en een en-suite badkamer en kleedkamer in de master suite.
Grote ramen en een terras bieden een licht en aantrekkelijk groen uitzicht.

De onderste verdieping is waar we de woonkamer, eetkamer, woonkeuken, badkamer
en bijkeuken vinden. De garage is geschikt voor 2 auto's en heeft directe toegang tot
het huis.

De perfecte gezinswoning, vakantiehuis of investeringseigendom in een van de beste
dorpen aan de zeer gewilde kust van Maresme in Barcelona.

lucasfox.co.nl/go/mrs2455

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Uitzicht, Inbouwkasten,
Domotica systeem, Beveiliging, Barbecue,
Balkon, Alarm, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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