
SÅLD

REF. VIL10697

520 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Cubelles, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Cubelles »  08880

4
Sovrum  

3
Badrum  

246m²
Planlösning  

782m²
Totalyta

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.se Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fantastisk modern villa med trädgård och pool, med
fantastisk utsikt från det lugna läget i Mas Trader, nära
havet.

Ligger i kullarna i Cubelles, i det lugna och prestigefyllda bostadsområdet Mas Trader,
hittar vi denna fantastiska lyxvilla, designad av en känd tysk arkitekt, byggd 2015 och
presenterad i perfekt skick. Läget erbjuder härlig utsikt över havet och de omgivande
kullarna och ligger bara några minuter från stranden och centrum med bil.

Utrymme, ljus och en funktionell layout definierar detta moderna hem; perfekt för en
familj som letar efter en fastighet med lågt underhåll som de helt enkelt kan flytta till
och ordna sina personliga tillhörigheter i.

På bottenvåningen hittar vi ett stort vardagsrum - matsal och en semiseparat
köksdyna som är välutrustad, båda med tillgång till utsidan. Utanför finns en otrolig
terrass med en vacker blå pool med täckning för vintern, fruktträd, organisk
grönsaksträdgård och en chill out-område med konstgräs. Den magnifika utsikten kan
avnjutas från poolen.

När vi går upp ett halvt golv via en marmortrappa når vi ett sovrum med dubbelsäng
och ett badrum med dusch och garage. Detta område är lämpligt för personer med
nedsatt rörlighet och har tillgång till baksidan uteplats och grillplats.

På övervåningen finns de 3 återstående sovrummen, varav två delar ett komplett
badrum med badkar och sovrummet har ett eget omklädningsområde och eget
badrum. En terrass leder bort från dessa soliga utrymmen.

Stora fönster och den soliga aspekten gör detta till en särskilt ljus egenskap med
utmärkt värmeisolering för en stabil, bekväm temperatur året runt. Husets
energieffektivitet och trädgården med lågt underhåll gör detta till ett utmärkt och
kostnadseffektivt hem med gott om plats för en stor familj.

Vänligen kontakta oss för att ordna ett besök i denna exceptionella villa i Cubelles.

lucasfox.se/go/vil10697

Trädgård, Swimming pool
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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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