
VERKOCHT

REF. MRS11867

660.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Cabrils, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Cabrils »  08348

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

501m²
Plattegrond  

2.524m²
Perceeloppervlakte

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.co.nl Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Fantastisch huis met 5 slaapkamers met een prachtig
uitzicht op zee en een grote tuin met een zwembad, op
slechts 5 minuten van het centrum van het pittoreske
stadje Cabrils.

Met een bebouwde oppervlakte van 500 m² en een perceel van 2.500 m² biedt dit
prachtige huis volop ruimte, privacy en een prachtig open uitzicht op de zee en de
omliggende heuvels. Het ligt op slechts 5 minuten van het centrum van Cabrils, 10 van
het strand en het treinstation en op slechts 30 minuten rijden van het bruisende
centrum van Barcelona.

Een van de grote voordelen van deze woning is dat het al een toeristenvergunning
heeft en de mogelijkheid om het perceel te verdelen; waardoor dit een uitstekende
investeringsmogelijkheid is, maar ook een ideale gezinswoning of vakantiehuis is.

Het grootste deel van het pand bevindt zich op de begane grond, inclusief alle
slaapkamers, de woonkamer, de eetkamer en de keuken. De benedenverdieping is
volledig onafhankelijk met een loft-achtig appartement met een eigen badkamer en
keuken, evenals een open haard en toegang tot de tuin.

Buiten vinden we een prachtige tuin met veel kleine hoekjes voor ontspanning,
schaduwrijke restaurants, zonnebaden en een prachtig zwembad met een
adembenemend natuurlijk uitzicht. De accommodatie heeft ook een wasruimte en
een garage.

Ideaal voor iedereen die wil genieten van de traditionele mediterrane levensstijl met
gemakkelijke toegang tot het strand en de stad.

lucasfox.co.nl/go/mrs11867

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Verhuur licentie, Uitzicht,
Open haard,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Alarm
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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