
REF. MRS2876

2.300.000 € Huis / Villa - Te koop
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Cabrera de Mar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Maresme Kust »  Cabrera de Mar »  08349

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

650m²
Plattegrond  

11.100m²
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

Vrijstaande villa met 5 slaapkamers, 5 badkamers, 2
zwembaden en zeezicht te koop in Cabrera de Mar. Optie
om het op te splitsen in 2 grote bouwkavels.

We vinden dit grote huis van baksteen en natuursteen te koop op een fantastisch
verhoogd perceel van 11.100 m² in Cabrera de Mar, met prachtig uitzicht op zee.

Dit huis biedt vijf tweepersoonsslaapkamers en vier badkamers, evenals een toilet,
een studeer- of leeskamer en een enorme woon-eetkamer van 180 m². De
belangrijkste dagruimtes en slaapkamers bevinden zich op een hoofdverdieping van
376 m² en in de semi-kelderverdieping van 300 m² vinden we een polyvalente ruimte,
een wasruimte en een fantastisch binnenzwembad met kleedkamers.

Dit huis, gebouwd in de jaren '70 en onlangs volledig gerenoveerd, wordt
gepresenteerd in goede staat met een zeer solide structuur en grote ramen die
optimaal profiteren van het prachtige uitzicht op zee. Het huis heeft zonnepanelen
voor warm water.

Buiten vinden we een volledig aangelegd perceel van 11.100 m² met een zwembad,
een fontein en enkele zeer mooie wandelpaden. Het zou een benijdenswaardige
gezinswoning zijn of een zeer goede gelegenheid voor een investeerder om het land
te verdelen in twee afzonderlijke bouwpercelen van 2.000 m².

De snelweg C32 ligt op 5 minuten afstand en Barcelona kan in 30 minuten worden
bereikt. Het centrum van Cabrera de Mar met alle diensten die het biedt, ligt op
slechts 4 minuten rijden met de auto.

lucasfox.co.nl/go/mrs2876

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Waterput, Verwarming,
Open haard, Dienstingang,
Centraal stofzuigsysteem, 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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