REF. MRS3064

€1,300,000 Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Cabrils, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Cabrils » 08348
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+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com
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Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
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ÖVERBLICK

Stort familjhem med 6 sovrum och en pool till salu i den
exklusiva urbaniseringen i Montcabrer, Cabrils.
Denna imponerande 6-sovrum Medelhavsvilla mäter 856m² och ligger på en stor tomt
på 2500 m². Fastigheten genomgick en omfattande renovering mellan 2012 och 2016
inklusive installation av ett nytt kök och badrum men det krävs fortfarande en del
renoveringsarbeten för att huset ska nå sin fulla potential. Alla 6 sovrummen är
dubbelrum och det finns ett extra kontor eller spelrum på övervåningen som kan
omvandlas till en master suite om så önskas.
Villan har en imponerande utomhusyta som inkluderar en betydande pool,
tennisbana, terrass, grillplats och täckt matplats; perfekt för att njuta av det
utmärkta medelhavsklimatet. Vidare har villan fantastisk havsutsikt och utsikt över
Barcelona i fjärran.
Beläget i en cul-de-sace i en exklusiv Montcaber urbanisering, finns det ingen
förbipasserande trafik som gör detta till ett idealiskt hem för familjer med små barn.

lucasfox.se/go/mrs3064
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Tennisbana, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkett, Parkering,
Dubbla fönster, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Öppen spis, Renoverad,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utsikt,
Walk-in closet

Villan ligger cirka 2-3 km från stranden och nära Serralada naturpark som erbjuder
massor av möjligheter att tillbringa tid i den vackra naturen.
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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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