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Preu a consultar Propietat eqüestre - En venda
propietat eqüestre de 12 dormitoris en venda a Altres, Espanya
Espanya »  Altres »  08760
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DESCRIPCIÓ

Finca amb masia del segle XV i capella a la venda. Amb 80
hectàrees, 6 d&#39;elles enjardinades. Amb equipament
eqüestre i arbres fruiters.

Més de 80 hectàrees de plena naturalesa, de les quals sis estan enjardinades i amb
camins asfaltats i amb passejos de marbre tractat per a l'exterior per poder realitzar
llargues passejades i gaudir de la natura sense sortir del recinte privat. Terreny
esglaonat amb parets de pedra natural.

La finca compta amb diferents edificacions, sent la principal una masia del s.XV
actualment restaurada. També posseeix una bonica i singular església propera a la
casa principal.

El recinte tancat posseeix a més de jardins, horts i arbres fruiters, pistes esportives,
estables i pista de doma. També gaudeix de piscina, garatge i club social.

Està preparat per tenir el seu propi heliport. Gaudeix d'un llac artificial que serveix
per regar els seus jardins i horts.

Disposem d'una taxació de l'habitatge de data de desembre de 2018 per un import de
9 milions d'euros.

lucasfox.cat/go/lfs2989

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Instal·lacions eqüestres ,
Llum natural, Aparcament, Exterior,
Llar de foc, Parc infantil, Safareig, Vestidor,
Vistes
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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