
SÅLD

REF. MRS2630

1 800 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 7 Sovrum till salu i Cabrils, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Cabrils »  08348

7
Sovrum  

6
Badrum  

900m²
Planlösning  

2.015m²
Totalyta

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

Imponerande havsutsikt, en uppvärmd pool och en solig
sydlig aspekt.

Denna fantastiska villa i Medelhavsstil till salu har ett privilegierat läge i den
exklusiva urbaniseringen i Montcabrer i Cabrils, vid Maresme-kusten. Byggd 1979 till
en mycket hög standard, har villan spektakulär havsutsikt och fullständig integritet.

När vi kommer in hittar vi en rymlig entré med en vacker böjd trätrappa som leder till
övervåningen. Vardagsrummet - matsalen är uppdelad i 2 olika områden med öppen
spis och leder ut till trädgården, där vi hittar en uteservering och en grill, tillsammans
med en pool och massor av tallar för skugga. Även på bottenvåningen finns
köksdynen, 2 sovrum med dubbelsäng, ett sovrum och ett tvättstuga.

På första våningen ser vi ytterligare två dubbelrum med delat badrum och
omklädningsrum, ett bibliotek, ett badrum, ytterligare ett sovrum med dubbelsäng
och en dubbel svit. I källaren finns en servicelägenhet, maskinrummet, en källare,
spelrum, omklädningsrum, jacuzzi och ett garage för 2-3 bilar. Poolområdet kan också
nås från källaren. Under huset, med tillgång till en annan väg, finns det ett garage
med plats för ytterligare 4 bilar.

Nästan hela fastigheten har vacker havsutsikt och gott om solljus med tanke på dess
söderläge. Det finns marmorgolv, gasuppvärmning, träfönster och elektriska
persienner i villan.

Denna 900 m² stora villa ligger på en 2 000 m² stor tomt och skulle göra ett
underbart hem för en stor familj eller en avundsvärt semesterfastighet nära havet
och Barcelona City.

lucasfox.se/go/mrs2630

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Swimming pool,
Jacuzzi, Garagem privada, Walk-in closet ,
Uppvärmning, Öppen spis, Larm,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Balkong
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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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