
SÅLD

REF. MRS1503

790 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Cabrils, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Cabrils »  08348

5
Sovrum  

7
Badrum  

510m²
Planlösning  

2.600m²
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

Ett hus på 500 m² byggt på en tomt på 2 800 m² med
fullständig integritet.

Denna ljusa och rymliga Medelhavsvilla i staden Cabrils byggdes 1985 och är fördelad
på 3 nivåer.

Huvudentrén leder rakt fram till en halvöppen planlösning med ett vardagsrum med
öppen spis, matsal, kontor och dörrar ut till en terrass med fantastisk havsutsikt.
Även på denna våning finns köket, sovrummet och en gästtoalett.

På den lägre nivån, även med egen ingång, finns 3 sviter med dubbelsäng,
vardagsrum och kök. Även på denna nivå finns en gästlägenhet med 1 sovrum,
tvättstugan, garage för 2 bilar och täckt parkering för 4 till.

Den 2 800 m² stora trädgården erbjuder full integritet och är uppdelad i en
Medelhavsområde med tallar, grillplats och en attraktiv kaskad; och en tropisk zon
med en pool (med omklädningsrum), palmer och en gräsmatta.

Stranden ligger i den attraktiva och fridfulla urbaniseringen i Montcabrer, bara en 5
minuters bilresa bort och Barcelonas centrum kan nås på 25 minuter.

lucasfox.se/go/mrs1503

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats
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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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