
VERKOCHT

REF. VIL10697

520.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Cubelles, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Cubelles »  08880

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

246m²
Woonoppervlakte  

782m²
Perceeloppervlakte

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.co.nl Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Fantastische moderne villa met een tuin en zwembad,
genietend van een indrukwekkend uitzicht vanaf de
rustige locatie in Mas Trader, dicht bij de zee.

Gelegen in de heuvels van Cubelles, in de rustige en prestigieuze woonwijk Mas
Trader, vinden we deze prachtige luxevilla, ontworpen door een gerenommeerde
Duitse architect, gebouwd in 2015 en gepresenteerd in perfecte staat. De locatie
biedt een prachtig uitzicht op de zee en de omliggende heuvels en ligt op slechts
enkele minuten van het strand en het stadscentrum met de auto.

Ruimte, licht en een functionele indeling bepalen dit moderne huis; ideaal voor een
gezin dat op zoek is naar een onderhoudsarme woning waar ze eenvoudig naartoe
kunnen gaan en hun persoonlijke bezittingen kunnen indelen.

Op de begane grond vinden we een grote woonkamer - eetkamer en een semi-aparte
woonkeuken die goed is uitgerust, beide met toegang tot de buitenkant. Buiten is er
een ongelooflijk terras met een prachtig blauw zwembad met een hoes voor de
winter, fruitbomen, biologische moestuin en een ontspanningsruimte met kunstgras.
Het prachtige uitzicht kan worden genoten vanaf het zwembad.

Via een marmeren trap naar boven, bereiken we een slaapkamer met
tweepersoonsbed en een badkamer met een douche en een garage. Dit gebied is
geschikt voor personen met beperkte mobiliteit en heeft toegang tot de patio en de
barbecue.

Boven zijn de 3 resterende slaapkamers, waarvan er 2 een complete badkamer met
een ligbad delen en de hoofdslaapkamer heeft een eigen kleedruimte en een eigen
badkamer. Een terras leidt af van deze zonnige ruimtes.

Grote ramen en het zonnige aspect maken dit een bijzonder helder pand met
uitstekende thermische isolatie voor een stabiele, comfortabele temperatuur het
hele jaar door. De energie-efficiëntie van het huis en de onderhoudsvriendelijke tuin
maken dit een uitstekende, kosteneffectieve woning met veel ruimte voor een groot
gezin.

Neem contact met ons op voor een bezoek aan deze uitzonderlijke villa in Cubelles.

lucasfox.co.nl/go/vil10697

Tuin, Zwembad
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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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