
SÅLD

REF. MRS2972

420 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Cabrils, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Cabrils »  08348

4
Sovrum  

2
Badrum  

220m²
Planlösning  

513m²
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

Rymlig 4-sovrum Medelhavsvilla till salu i Cabrils med
stor terrass, pool och havsutsikt.

Denna magnifika Medelhavsvilla med 4 sovrum är det perfekta familjen hemma i
Cabrils. På grund av sin söderläge riktning får denna fastighet full sol hela dagen som
kan avnjutas från den stora terrassen eller poolen. Det finns totalt 4 rymliga sovrum
men det finns också ett vindutrymme, som för närvarande används som ett spelrum,
som kan omvandlas till ett femte sovrum vid behov. Den nya ägaren kan sätta sitt
eget märke på fastigheten eftersom den behöver en viss uppgradering för att få den
upp till sin fulla potential.

Detta hus har en imponerande utomhusyta. Trädgården är arrangerad över två
huvudnivåer; poolen ligger på lägre nivå medan terrassen och grillplatsen ligger på
bottenvåningen. Terrassen och grillen är perfekta för att njuta av Medelhavsklimatet
och tillbringa kvalitetstid med familj och vänner. Både inomhus- och
utomhusutrymmena har vacker havsutsikt på detta verkligt fantastiska läge.

Fastigheten har luftkonditionering och centralvärme för att säkerställa komfort året
runt plus ett garage för 1 eller 2 bilar.

lucasfox.se/go/mrs2972

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Uppvärmning,
Öppen spis, Nära transportmedel,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster
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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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