
VERKOCHT

REF. MRS4939

695.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Cabrils, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Cabrils »  08348

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

475m²
Plattegrond  

833m²
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

Mooi stenen huis met 5 slaapkamers, wijnkelder, een
fitnessruimte en een panoramisch uitzicht op zee en de
bergen te koop in het charmante heuveldorp Cabrils. 25
minuten van Barcelona.

Dit prachtige vrijstaande huis van 475 m² met zichtbaar metselwerk en traditioneel
pannendak is gebouwd in 1993, maar volledig gerenoveerd tot een hoge standaard
door de huidige eigenaars. Het bevindt zich in een rustige straat zonder doorgaand
verkeer. Het ligt op een heerlijk rustige locatie, op slechts een klein eindje rijden van
het dorpscentrum, omgeven door groen en met gemakkelijke toegang tot het
natuurpark Serralada Litoral, de stranden van de kust van Maresme en het
stadscentrum van Barcelona.

De tuin is verdeeld over 2 niveaus. Op het eerste niveau, rondom het huis, vinden we
een grindtuin met verschillende eet- en zitgedeeltes inclusief een barbecue. Het
lagere niveau herbergt het zwembad, dat een geweldige afdekzeil heeft om het
zwemseizoen te verlengen.

Het huis zelf is verdeeld over 3 niveaus. De hoofdingang op de begane grond opent
ons naar een woonkamer en eetkamer met een open haard en een gezellige serre
met prachtig uitzicht op zee. Naast dit is de woonkeuken, een kantoor of slaapkamer,
het gastentoilet en een badkamer met een douche. Een extra badkamer en 4 kamers
bevinden zich op de eerste verdieping, waaronder een bibliotheek, 2 slaapkamers en
de hoofdslaapkamer met kleedkamer, badkamer en 2 privéterrassen.

De extra's bevinden zich op de benedenverdieping. Een secundaire woon- en
eetkamer met een tweede open haard maakt een geweldige gezellige hoek voor
winteravonden, met de fantastische traditionele wijnkelder ernaast. Een
fitnessruimte en een badkamer met een jacuzzi zijn ook te vinden op dit niveau,
samen met een tv-kamer en een garage voor 4 wagens. De sportschool biedt directe
toegang tot het zwembad buiten.

Hoge kwaliteit dubbele beglazing met elektrische rolluiken zijn overal te vinden en
airconditioning en centrale verwarming op gas maken dit een comfortabel huis op
elk moment van het jaar.

lucasfox.co.nl/go/mrs4939

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Open haard, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Barbecue, Alarm, Airconditioning
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Een prachtig huis met 5 slaapkamers met een ruim interieur, een prachtig natuurlijk
uitzicht en een verscheidenheid aan speciale functies die het een zeer comfortabel
familiehuis maken.

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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