REF. MRS5585

1 180 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Cabrera de Mar, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Cabrera de Mar » 08349

5

4

517m²

1,504m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

REDUCERAT PRIS

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

Modernt hus till salu i Cabrera de Mar, i en underbar natur
med utsikt över havet och Burriac slott.
Samtida familjehus, byggt 2009 och presenterat i inflyttnings skick. Det ligger i ett
lugnt bostadsområde bara några minuter från centrala Cabrera de Mar, med en byggd
storlek på 517 m² (470 m² på Nota Simple) och en stor trädgård med utsikt över havet
och de omgivande bergen. Det rymliga huset har ett garage på lägsta nivå och är
omgiven av en grön trädgård med en saltvatten infinity pool och en grillplats.
På huvudvåningen finns vardagsrum och matplats, kök, gästtoalett och eget sovrum.
Denna nivå har direkt tillgång till veranda, trädgård och pool.
På övervåningen hittar vi ytterligare 3 sovrum, varav 2 är dubbelrum och master
sviten med eget badrum och klädkammare. Det finns ett annat komplett badrum på
denna våning.

lucasfox.se/go/mrs5585
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Balkong, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Nära internationella skolor, Nybyggd,
Öppen spis, Säkerhet, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utsikt, Walk-in closet

Detta är ett idealiskt familjehem för dem som vill njuta av en lugn och naturlig miljö
och gott om privatliv utan att kompromissa med enkel tillgång till stranden och
staden.
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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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