
SÅLD

REF. MRS5144

495 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Cabrils, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Cabrils »  08348

5
Sovrum  

4
Badrum  

308m²
Planlösning  

1.472m²
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 hus i medelhavsstil för att renovera till salu i
Cabrils med fantastisk havsutsikt.

Fantastisk möjlighet att förvärva detta hus med en byggd yta på 308 m² i ett lugnt
område i den pittoreska staden Cabrils, Maresme. Fastigheten ligger inom bekvämt
räckhåll från lokala bekvämligheter, Serralada Natural Park för friluftsliv och
stranden. Dessutom ligger Barcelona bara 30 minuter bort.

Den generösa ytan på 1 472 m² inkluderar en trädgård och en pool med en
angränsande byggnad på 30 m² med ett komplett badrum.

Huset i Medelhavsstil kräver uppdatering på insidan. På nedre våningen hittar vi ett
dubbelgarage, två vardagsrum, ett stort bibliotek / studier och ett komplett badrum.
Övre våningen erbjuder huvudhemmet med ett rymligt vardags- / matrum med öppen
spis, 5 sovrum (ett av dem ensuite) och 3 kompletta badrum. Denna våning har en
stor terrass med fantastisk havsutsikt. Huset har gasuppvärmning.

Ett intressant alternativ för familjer av investerare eftersom fastigheten erbjuder
många möjligheter att omforma det befintliga huset.

lucasfox.se/go/mrs5144

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Öppen spis,
I behov av renovering , Bibliotek
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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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