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DESCRIPCIÓ

Exclusiva habitatge amb vistes, jardí, piscina, privacitat i
un apartament per a convidats.
En una de les millors urbanitzacions de Cabrils, al cor de la comarca de Maresme i a
nord de Barcelona, trobem aquest espectacular habitatge amb fantàstiques vistes a
la mar.
La casa té orientació sud i es presenta en perfecte estat. Construïda sobre una
parcel·la de 1.600 m² a l'any 1972, va ser totalment reformada el 2004.
Aquest immoble de 789 m² construïts posseeix una sòlida construcció i es compon de
tres plantes. Així mateix, gaudeix d'àmplies terrasses des d'on es veu el jardí, el mar i
Barcelona.
La planta baixa consta d'un gran rebedor, una sala d'estiu amb llar de foc i un
menjador exterior.
La primera planta disposa d'un dormitori doble amb bany privat i dos dormitoris
dobles que comparteixen un bany amb dutxa.

lucasfox.cat/go/lfs3145
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster,
S'accepten mascotes , Renovat,
Plafons solars, Parc infantil, Llar de foc,
Interior, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic

A la planta principal es troba una cuina tipus office totalment equipada i comunicada
amb el saló-menjador amb llar de foc. Totes les estades d'aquesta planta tenen accés
a una gran terrassa amb espectaculars vistes a la mar ia Barcelona.
La planta superior de l'habitatge consta d'un dormitori principal amb vestidor i bany
privat, a més d'un dormitori doble i un bany turc.
L'escala té accés al terrat, on trobem un solàrium amb dutxa i impressionants vistes.
La planta inferior hi ha un despatx, un dormitori doble amb bany privat i un safareigestenedor.
Pròxim a l'habitatge principal trobem un confortable apartament a visitant de 90 m²
amb dos dormitoris i un bany complet.
A l'exterior destaca el jardí amb plantes mediterrànies, el qual requereix poc
manteniment. La piscina es va construir el 2007 i té una preinstal de motor per nedar
a contracorrent. A la part posterior de la casa hi ha un parc infantil i al davant hi ha
un porxo per a vuit cotxes.
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L'habitatge presenta fusteria d'alumini, finestres de doble vidre, calefacció de gas
natural, plaques solars tèrmiques i purificador d'aigua a la cuina.
Cal destacar que l'habitatge disposa de llicència turística per a lloguers de vacances.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta casa, reformada amb
materials naturals d'alta qualitat i molt de gust.
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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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