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€895,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa clàssica en venda a Cabrils, a la Costa del Maresme
Espanya » Barcelona » El Maresme » Cabrils » 08348
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+34 935 952 490
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Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Vackert kolonialhus till salu i centrala Cabrils. Hus att
köpa på Maresme-kusten, endast 30 minuter från
Barcelona.
Cette belle maison de style colonial a été construite vers 1936 et a été
consciencieusement rénovée au cours des dernières 20 années. Elle se trouve dans le
centre du charmant village de Cabrils, à quelques pas des commodités, restaurants et
magasins. Comme traits d’origine, cette propriété possède des sols de marbre blanc
avec détails en marbre noirs, des fenêtres colorées, des moulures aux plafonds ainsi
que des portes-fenêtres doubles. Au centre de la maison, il y a un adorable escalier
en bois de rosier.

lucasfox.cat/go/lfs2484
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Llum natural,
Propietat d'època, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Llar de foc, S'accepten mascotes ,
Safareig, Traster, Vistes, Zona chill-out
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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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