REF. MRS7438

€2,400,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Cabrils, Barcelona
Spanje » Barcelona » Maresme Kust » Cabrils » 08348

5

7

630m²

2,100m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanje
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OMSCHRIJVING

Uniek, modern huis te koop in Cabrils aan de kust van
Maresme, volledig ingericht en met een adembenemend
uitzicht.
Deze prachtige high-end woning, gebouwd in 2015, biedt een prachtig uitzicht op de
zee en de stad Barcelona vanuit zijn bevoorrechte heuvelachtige omgeving. Slechts 510 minuten rijden naar het strand en het centrum van het dorp, deze woning geniet
een benijdenswaardige locatie in de gewilde omgeving van Cabrils aan de Maresme
kust.
Mooie moderne interieurs maken dit pand echt opvallen. Bovendien, met grote
ramen en grote terrassen, is het huis perfect ontworpen om optimaal te genieten van
het panoramische uitzicht en het natuurlijke licht.
Het pand heeft een oppervlakte van 630 m² en het hoofdgebouw is verdeeld over 3
verdiepingen. Op de begane grond vinden we de open woonkamer van 158 m²,
bestaande uit een hal, een eethoek en een Italiaans ontworpen keuken met een
elegante houten afwerking. Met kamerhoge ramen, toegang tot een groot terras en
een ongelooflijk uitzicht op zee, het is echt een indrukwekkende leefruimte.

lucasfox.co.nl/go/mrs7438
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Gym, Prive garage,
Lift, Houten vloeren, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Dienstingang, Diervriendelijk,
Domotica systeem, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Open haard,
Thuis bioscoop, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen

Twee van de 5 slaapkamers bevinden zich op de eerste verdieping, de
hoofdslaapkamer van 60 m² en een tweede slaapkamer, beide met een eigen
badkamer en toegang tot het terras.
Op de benedenverdieping zijn er 2 slaapkamers met elk een eigen badkamer en
toegang tot de tuin en er is ook een dienst slaapkamer. Een gebied dat is voorbereid
voor een fitnessruimte, sauna en bioscoop, te completeren door de koper, voltooit
dit niveau.
Buiten vinden we een aparte slaapkamer, naast het hoofdgebouw, evenals een
garage voor 3 auto's en parkeergelegenheid voor 3 auto's. Het prachtige
overloopzwembad is omgeven door terrassen en aangelegde tuinen met volwassen
bomen en aromatische planten.
Dit prachtige huis wordt volledig gemeubileerd verkocht en heeft vloerverwarming en
ultramoderne klimaatregeling. Een uitstekende gelegenheid om een werkelijk uniek
pand aan de prachtige kust van Maresme te verwerven.
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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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