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790 000 € Hus/Villa - Såld
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Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Cabrils »  08348
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ÖVERBLICK

Medelhavet stil fristående tegelhus med 4 sovrum ligger i
den charmiga staden Cabrils med hisnande havsutsikt
från sin trädgård och pool.

Denna villa på 430 m² har fantastisk havsutsikt och omgivande grönska från sin
sluttning i den pittoreska Medelhavsstaden Cabrils. Detta idylliska läge erbjuder enkel
tillgång till stadens bekvämligheter, stränderna i Maresme-kusten och Serralada
Natural Park, alla med Barcelona bara 30 minuter bort.

Byggdes 2003 är huset huvudsakligen på en enda nivå med en solig sydlig aspekt och
en 1.050 m² tomt med ett chill out område, en inbjudande pool och trädgård på
samma nivå.

Entréhallen på bottenvåningen tar oss till vardagsrummet med öppen spis och utgång
till verandaområdet. Det finns en matsal som också ger tillgång till veranda, kök
köksrum och tvättstuga. Att flytta på hittar vi 3 dubbelrum, varav 2 har eget badrum
och alla har inbyggda garderober och tillgång till terrassen. Slutligen kompletterar ett
kontor och ett badrum denna nivå av huset.

På första våningen finns ett rum som för närvarande används som ett annat sovrum
med tillgång till en terrass med fantastisk utsikt och ett badrum med badkar. I
källaren hittar vi ett garage för 2 bilar och 2 förrådslokaler.

Denna utmärkta egendom gynnar dubbla rutor, gasuppvärmning, luftkonditionering,
2 vattentankar och ett automatiskt vattensystem för trädgård.

En underbar, rymlig bostad på en förhöjd tomt med fantastisk utsikt över havet och ut
till Barcelona City i fjärran.

lucasfox.se/go/mrs10915

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Utsikt, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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	Medelhavet stil fristående tegelhus med 4 sovrum ligger i den charmiga staden Cabrils med hisnande havsutsikt från sin trädgård och pool.

