
REF. MRS2876

2 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Cabrera de Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Cabrera de Mar »  08349

5
Sovrum  

5
Badrum  

650m²
Planlösning  

11.100m²
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

Fristående villa med 5 sovrum, 5 badrum, 2 pooler och
havsutsikt till salu i Cabrera de Mar. Möjlighet att dela
upp den i 2 stora byggtomter.

Vi hittar detta stora tegel- och stenhus till salu på en fantastisk 11 100 m² förhöjd
tomt i Cabrera de Mar, med härlig havsutsikt.

Detta hus erbjuder fem dubbelrum och fyra badrum, samt en toalett, ett arbets- eller
läsrum och ett enormt vardagsrum/matsal på 180 m². Dagsytor och sovrum ligger på
en 376 m² stor entréplan och i den 300 m² stora halvkällarvåningen hittar vi ett
universalrum, en tvättstuga och en fantastisk inomhuspool med omklädningsrum.

Detta hus, byggt på 70-talet och nyligen totalrenoverat, presenteras i gott skick med
en mycket solid struktur och enorma fönster som gör det mesta av den vackra
havsutsikten. Huset har solpaneler för varmvatten.

Utanför hittar vi en fullt anlagd tomt på 11 100 m² med en pool, en fontän och några
mycket vackra stigar för promenader. Det skulle vara ett avundsvärt familjehem eller
ett mycket bra tillfälle för en investerare att dela upp marken i två separata 2 000 m²
byggtomter.

Motorväg C32 ligger 5 minuter bort och Barcelona kan nås på 30 minuter. Cabrera de
Mars centrum med alla tjänster som det erbjuder ligger bara 4 minuter bort med bil.

lucasfox.se/go/mrs2876

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Parkering, ,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Öppen spis, Grillplats, Centraldammsugare,
Brunn
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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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