
VERKOCHT

REF. VIL12062

410.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 300m² Tuin te koop in Cubelles, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Cubelles »  08880

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

281m²
Plattegrond  

428m²
Perceeloppervlakte  

30m²
Terras  

300m²
Tuin

+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

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Mooi vrijstaand huis met privétuin en zwembad, te koop
in Cubelles.

Deze gezinswoning ligt in een exclusieve woonwijk, tegenover een park en toch
slechts een paar minuten van een van de hoofdstraten in Cubelles. Bovendien, op
slechts 10 minuten van Sitges en met Barcelona op 40 minuten rijden, de locatie is
rustig maar toch handig.

Verdeeld over 2 verdiepingen plus een kelder, biedt het pand ruime woonruimtes.
Een ontvangsthal verwelkomt ons op de begane grond, vanaf hier hebben we toegang
tot de woon-eetkamer met een open haard en de gerenoveerde, goed uitgeruste
keuken met een praktische bijkeuken. Drie van de slaapkamers bevinden zich op de
begane grond, elk is een tweepersoonsslaapkamer en ze delen een volledig
uitgeruste badkamer.

Op de eerste verdieping vinden we de hoofdslaapkamer. Deze tweepersoonskamer
heeft een eigen badkamer met een hydromassagedouche en een kleedkamer. Een
studio met een badkamer op deze verdieping kan indien gewenst gemakkelijk
worden omgezet in een 5e slaapkamer. Een terras is toegankelijk vanuit zowel de
slaapkamer als de studio, een prachtige ruimte om optimaal te genieten van het
uitstekende klimaat.

De kelder bestaat uit een grote garage met ruimte voor een aantal voertuigen. Er is
ook een royale multi-gebruik kamer, momenteel gebruikt als een speelkamer en een
badkamer met een douche.

Uitstekende buitenruimte met een overdekt terras, perfect om buiten te dineren,
evenals een barbecue. Het zwembad is omgeven door terrassen om te ontspannen in
de zon en een goed onderhouden tuin.

De accommodatie ontvangt de hele dag door een overvloed aan natuurlijk licht. Het
pand is het hele jaar door voorzien van verwarming en dubbele beglazing.

De perfecte gezinswoning voor wie op zoek is naar een ruime woning op een rustige
locatie en toch dicht genoeg bij het stadscentrum om de auto thuis te kunnen laten.

lucasfox.co.nl/go/vil12062

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Barbecue
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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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