
SÅLD

REF. MRS4939

695 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Cabrils, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Cabrils »  08348

5
Sovrum  

5
Badrum  

475m²
Planlösning  

833m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Vackert tegelhus med 5 sovrum, vinkällare, gym och
panoramautsikt över havet och bergen till salu i den
charmiga sluttningsstaden Cabrils. 25 minuter från
Barcelona.

Byggt 1993 men helt renoverat till en hög standard av de nuvarande ägarna. Detta
vackra villa på 475 m² med synligt tegelverk och traditionellt kaklat tak finns i
kommunen Cabrils, på en lugn gata utan förbipasserande trafik. Det har ett underbart
lugnt läge bara en kort bilresa från byns centrum, omgiven av grönska och med enkel
tillgång till Serralada Litoral naturpark, stränderna vid Maresme-kusten och
Barcelonas centrum.

Trädgården är uppdelad på två nivåer. På den första nivån, runt huset, hittar vi en
grusträdgård med olika mat- och sittplatser inklusive en grillplats. Den lägre nivån
rymmer poolen som har en stor pool täcka för att förlänga simningssäsongen.

Själva huset är fördelat på 3 nivåer. Huvudentrén på bottenvåningen öppnar oss för
ett vardagsrum och matsal med en öppen spis och en mysig vinterträdgård med
underbar havsutsikt. Bredvid detta finns köksdynan, ett kontor eller sovrum,
gästtoaletten och ett badrum med dusch. Ytterligare badrum och 4 rum finns på
första våningen inklusive ett bibliotek, 2 dubbelrum och sovrummet med sitt
omklädningsrum, badrum och 2 privata terrasser.

De extra tillbehören finns på bottenvåningen. En sekundär vardagsrum och matsal
med en andra öppen spis gör en stor mysig kran för vinterkvällar, med den
fantastiska traditionella vinkällaren bredvid. Ett gym och badrum med jacuzzi finns
också på denna nivå, tillsammans med ett TV-rum och 4-bil garage. Gymmet erbjuder
direkt tillgång till poolen utanför.

Dubbelglasade fönster av hög kvalitet med elektriska persienner finns i hela och
luftkonditionering och gasvärme gör detta till ett bekvämt hem när som helst på året.

Ett fantastiskt hus med 5 sovrum med rymlig inredning, härlig naturutsikt och en
mängd specialfunktioner som gör det till ett mycket bekvämt familjhem.

lucasfox.se/go/mrs4939

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
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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	Vackert tegelhus med 5 sovrum, vinkällare, gym och panoramautsikt över havet och bergen till salu i den charmiga sluttningsstaden Cabrils. 25 minuter från Barcelona.

