
SÅLD

REF. LFS4786

800 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Cabrera de Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Cabrera de Mar »  08349

4
Sovrum  

4
Badrum  

418m²
Byggyta  

2,430m²
Totalyta

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.se Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Denna bra storlek familjehem ligger 25 km norr om
Barcelona stad. Funktionerna inkluderar vacker
havsutsikt, trädgård, eldstäder och solpaneler

Denna fastighet till salu i Cabrera de Mar är bekvämt beläget mycket nära centrum
och erbjuder snabba åtkomstpunkter till Barcelonas stad. Fastigheten byggdes 1965
av nuvarande ägare och uppdaterades 1998. Den ligger på en lugn gata och erbjuder
två nivåer på 300m2 byggt utrymme.

På huvudvåningen finns matsal och vardagsrum med tillgång till 25m2
utomhusterrass. Det finns fyra sovrum, ett kontor och ett äter kök. Bottenvåningen
har en fantastisk sommar matplats, gott om förvaringsutrymme och ett garage för tre
bilar. Fastigheten erbjuder vacker havsutsikt och har en bra storlek trädgård som
mäter 2.400m2. Det finns också en liten grönsaks trädgård.

lucasfox.se/go/lfs4786

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Naturligt ljus,
Parkering, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Förråd, Grillplats, Nära transportmedel,
Öppen spis, Tvättstuga, Uppvärmning
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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