
SÅLD

REF. MRS12722

2 100 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Cabrera de Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Cabrera de Mar »  08349

5
Sovrum  

5
Badrum  

508m²
Planlösning  

2.087m²
Totalyta

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.se Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

5-rumsfastighet med utmärkta kvalitetsdetaljer och
design av en prestigefylld arkitekt med trädgård och pool.

Denna vackra moderna, minimalistiska villa ligger i Cabrera de Mar, i Maresme, med
mycket bra sol exponering och havsutsikt.

Designen av den här egenskapen, av den prestigefyllda arkitekten och inredningen
Rifé, integrerar perfekt villaen, trädgården och poolen. Det är ett elegant, modernt
stilhus med den senaste tekniken och utmärkt kvalitet.

På bottenvåningen i villan är det rymliga vardagsrummet med öppen spis och
skräddarsydda möbler, så det är väldigt mysigt. Det är också mycket ljust tack vare
sina stora fönster, som samtidigt ger tillgång till veranda, trädgård och pool. Köket är
utrustat med Gaggenau apparater och har en matsal, där du kommer åt trädgården.

En landning leder till ett rymligt sovrum med utrustade möbler, ett stort
omklädningsrum, tillgång till trädgården och ett eget badrum med bubbelbadkar,
separat dusch och Philippe Starck-möbler. Stor uppmärksamhet har betalats i varje
detalj, till exempel kaskadkranarna i alla badrum. På denna våning finns också ett
tvättstuga och ett mångsidigt rum.

Övre våningen har ytterligare 3 sovrum och 2 badrum, plus ett arbetsområde med
tillgång till ett solarium med havsutsikt. Slutligen hittar vi i källaren parkering för 3
bilar, en källare och ett sovrum med eget badrum.

Tveka inte att kontakta oss för att besöka denna villa som är perfekt harmoni med
dess naturliga omgivning.

lucasfox.se/go/mrs12722

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Rullstolar, Öppen spis,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Brunn
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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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