
SÅLD

REF. LFS7147

975 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 7 Sovrum till salu i Cabrils, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Cabrils »  08348

7
Sovrum  

6
Badrum  

950m²
Planlösning  

2.750m²
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

Med en byggd storlek på 950 m² på en 2 750 m² stor tomt
mitt i byn, erbjuder fastigheten stor renoveringspotential,
en pool och härlig havsutsikt.

Denna stora 1960-talets moderna fastighet har en privilegierad position nära Cabrils
historiska centrum och erbjuder fantastisk renoveringspotential.

De flesta av den byggda storleken på 950 m² är ordnad över bara en nivå som i sin
nuvarande layout erbjuder 7 sovrum, 6 badrum, rymligt vardagsrum / matsal, kök,
servicekvarter och dörrar ut till terrassen.

På övervåningen leder ytterligare ett studioutrymme till en annan terrass med
fantastisk utsikt. På bottenvåningen finns parkering för 4 bilar, vinkällare, spelrum
och omklädningsrum.

Huset ligger i mogna trädgårdar med gräsmattor och en pool. Det ligger bara några
minuters promenad från kaféerna och butikerna i det charmiga byns centrum.
Barcelona kan nås med bil på 25 minuter och stranden ligger bara 3 km bort.

lucasfox.se/go/lfs7147

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, I behov av renovering
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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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