REF. MRS24910

1 370 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Cabrils, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Cabrils » 08348

6

6

681m²

2.512m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.se

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
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ÖVERBLICK

Ett rymligt hus med 6 sovrum på en stor, avskild tomt
med pool, som erbjuder underbar panoramautsikt över
Barcelona och Medelhavet.
Detta stora hus på nästan 700 torg har ett underbart läge högt på en sydvästlig
sluttning i Cabrils med fantastisk panoramautsikt. Huset går tillbaka till 1970-talet och
har uppdaterats av den nuvarande ägaren, presenteras i utmärkt skick och erbjuder
en fantastisk känsla av rymd och ljus.
Fastigheten är fördelad på 3 nivåer med nästan alla rum med underbar utsikt. På den
övre nivån leder huvudentrén till en central landning, av vilken det finns 4
dubbelrum, 2 badrum och det huvudsakliga vardags- / matrummet, som har en
vedeldad öppen spis. Härifrån är det tillgång till kök och serviceområde. Runt tre
sidor av huset finns över 250 kvadratmeter terrasser, med gott om sittande och
avkopplande områden för att njuta av utsikten.
På mitten nivå finns det sovrummet svit med eget sekundärt vardagsrum med öppen
spis, ett omklädningsrum, ett badrum med jacuzzi och ett inomhus / utomhus gym.
Också på denna nivå finns tvättstugan och garageparkering för 1-2 bilar, plus extern
parkering (täckt och otäckt) för upp till 5 till.

lucasfox.se/go/mrs24910
Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong

På den lägre nivån finns en 170 kvadratmeter täckt matsal och grillplats med minikök
och högt i tak, perfekt för underhållning. Härifrån finns några steg ner till den 60
kvadratmeter stora poolen, solterrassen och konstgräsmattan. Resten av 2500
kvadratmeter tomt är naturlig skog och hjälper till att ge fastigheten en utmärkt nivå
av integritet.
Fastigheten ligger ovanför den exklusiva Montcabrer-utvecklingen i Cabrils, och
erbjuder god tillgång till Barcelona på cirka 25 minuter med bil. Stranden vid Vilassar
de Mar ligger cirka 10 minuter bort och det finns en internationell skola i närheten.
Fastigheten skulle göra en fantastisk primär eller sekundär bostad för en stor familj.
Det erbjuder också stor potential som en semesteruthyrningsinvestering.
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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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