REF. MRS16371

€1,250,000 Huis / Villa - Te koop

4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Cabrils, Barcelona
Spanje » Barcelona » Maresme Kust » Cabrils » 08348
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Contact ons over deze woning
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.co.nl
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OMSCHRIJVING

Elegante villa in Cabrils met een ongelooflijk uitzicht op
zee en grote ruimtes met hoge plafonds.
Deze ruime vrijstaande accommodatie in het charmante stadje Cabrils in Maresme
biedt een prachtig uitzicht op zee. Het werd gebouwd in 1977 en gedeeltelijk
gerenoveerd in 2011, met behoud van de originele kenmerken om een charmante
ruime moderne woning te creëren; ideaal als een permanente familie woning of
vakantie woning. Een weg van de straatdeur leidt naar de grote entreeportiek, het
zwembadgedeelte en de tuin met een automatisch sproeisysteem.
Op de begane grond treffen we een garage voor 3 auto's, een bijkeuken en een zeer
grote hal met hoge plafonds en een elegante marmeren trap die zich een weg baant
naar de verdieping erboven.
De eerste verdieping biedt een ruime lichte woonkamer met een open haard en een
eethoek met toegang tot een terras en een prachtig panoramisch uitzicht op zee.
Verderop vinden we een ruime woonkeuken met originele kenmerken en toegang tot
de ontspanningsruimte en de barbecue. Het heeft ook directe toegang tot de
wasruimte en de pantry.

lucasfox.co.nl/go/mrs16371
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Prive garage,
Hoge plafonds, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Bijkeuken, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Open haard, Uitzicht,
Verwarming

Het nachtgedeelte in de linkervleugel van het huis bestaat uit 3 zeer grote
slaapkamers, allemaal met ingebouwde kasten en toegang tot het grote terras met
prachtig uitzicht op zee en veel natuurlijk licht. Deze kamers delen een complete
badkamer.
Op de tweede verdieping vinden we een master suite met een zeer grote ensuite
slaapkamer en badkamer met een kantoor en woonkamer met een open haard en
uitzicht op de zee en directe toegang tot een solarium.
Functies zoals marmeren vloeren, airconditioning, dubbele beglazing en
automatische zonwering maken dit een geweldige moderne gezinswoning. Bovendien
is het elektrische systeem in 2011 volledig vernieuwd.
Neem contact met ons op om een bezichtiging van dit fantastische huis in Cabrils te
regelen.
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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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