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1.370.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Cabrils, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Cabrils »  08348
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6
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DESCRIPCIÓ

Casa espaiosa de 6 dormitoris sobre una gran parcel·la
aïllada i amb piscina amb vista panoràmica meravellosa
sobre Barcelona i a la mar Mediterrània.

Aquesta gran casa de gairebé 700 m² gaudeix d'una ubicació meravellosa a Cabrils, a
la part alta d'un vessant orientada a sud-oest amb vistes panoràmiques increïbles.
L'habitatge, que data de 1970, ha estat reformada pel seu propietari actual, per la que
es presenta en condicions excel·lents i ofereix la sensació de ser lluminosa i
espaiosa.

L'habitatge es distribueix en 3 plantes, amb vistes precioses des de gairebé totes les
estances. A la planta superior, l'entrada principal condueix a un replà central on hi ha
4 dormitoris dobles, 2 banys i el saló-menjador principal, que compta amb una
xemeneia de llenya. Des d'aquí, s'accedeix a la zona de cuina i de el servei. Al voltant
de l'habitatge, es presenten més de 250 m² de terrasses, amb àmplies zones chill-out
on admirar les vistes impressionants als voltants.

La planta intermèdia es compon de dormitori principal amb saló privat amb llar de
foc, vestidor, bany amb jacuzzi i gimnàs interior / exterior. Aquesta alçada també
alberga el quart de rentat i l'estacionament en garatge per 1-2 cotxes, a més de
l'estacionament extern (cobert i descobert) per fins a 5 més.

La planta inferior consta d'una zona coberta de menjador i barbacoa de 170 m² amb
una mini cuina i sostres alts, perfecta per passar-ho bé amb amics i família. Des
d'aquí, uns graons condueixen a la piscina de 60 m², a la terrassa ia la zona de gespa
artificial. La resta de la parcel·la de 2.500 m² és bosc natural i proporciona un gran
nivell de privacitat.

L'habitatge, situada sobre l'exclusiva urbanització Montcabrer a Cabrils, ofereix accés
a Barcelona en cotxe a 25 minuts. A més, la platja de Vilassar de Mar està a uns 10
minuts i hi ha una escola internacional prop.

L'habitatge seria ideal com a primera o segona residència per a una família
nombrosa. També ofereix un gran potencial com a inversió de lloguer de vacances.

lucasfox.cat/go/mrs24910

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
A prop dels col·legis internacionals
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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	Casa espaiosa de 6 dormitoris sobre una gran parcel·la aïllada i amb piscina amb vista panoràmica meravellosa sobre Barcelona i a la mar Mediterrània.

