REF. MRS26244

€695,000 Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Cabrils, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Cabrils » 08348
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343m²

922m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

REDUCERAT PRIS
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+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.se

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
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Hus med utsikt över havet och bergen, trädgården,
poolen, spa, köksträdgård, hönshus, grill och turistlicens.
Exklusivt hus på mer än 340 m² som ligger i Cabrils och renoverades 2015 med
fantastisk havsutsikt. Det är fördelat på 2 våningar och har ett spa, 2 kök, 2 stora
vardagsrum med öppen spis, gästtoalett, 3 badrum, 6 sovrum, vinkällare, förråd och
turistlicens.

Havsutsikt, Utsikt över bergen, Terrass,
Trädgård, Jacuzzi, Spa, Naturligt ljus,
Parkering, Bibliotek, Brunn, Chill out plats,
Djur vänligt, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Lekrum, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Rullstolar, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt, Walk-in closet

Huset är strukturerat så att två familjer kan bo i det, eftersom golven är förbundna
med en intern trappa och en dörr för att ha maximal integritet. Dessutom har de
också sin egen tillgång till utsidan, så att de kan användas som fristående hem.
Utanför hittar vi ett anlagt område med en tomt på nästan 1000 m², en 8 x 4 meter
pool, en inbyggd grill med en veranda, kycklinghus, kök och en fantastisk utsikt över
bergen och havet. Det har också en naturlig vattenbrunn som används för automatisk
bevattning, poolen och jacuzzin.
Huset är utrustat med luftkonditionering och centralvärme med elgas med
oberoende termostat på varje våning, 600 gigabyte fiberinternet och ett larm.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.
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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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