
REF. LFS2265

1 100 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 5 Sovrum med 150m² Trädgård till salu i Valldoreix, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08191

5
Sovrum  

5
Badrum  

735m²
Planlösning  

58.752m²
Totalyta  

150m²
Trädgård
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Lantgård till salu i Rubí, nära Sant Cugat. Katalansk
bondgård att köpa på 6 hektar mark. Gästhus. Bara 28 km
från Barcelona stad.

Beskrivning

Denna vackra lantgård erbjuder frid och ro i din egen 60 000 kvm mark men den
ligger nära Sant Cugat, i Rubi kommun - bara 28 kilometer från Barcelona! Det mesta
av landet är platt eller böljande ängsmark, med palm-, ek- och tallar och autoktonösa
buskar.

Huvudbyggnaden i rustik stil byggdes 1985 runt två öppna uteplatser och är
katalogiserad. Det är en mycket rymlig 600 m2 och distribueras enligt följande:

Nybörjarnivå:

stort ingång med välvda fönster
studie / bibliotek med välvda fönster, öppet för vardagsrum nedan
kontor / studie med utsikt över främre äng

Trädgårdsnivå:

2 vardagsrum, ett med extra stor lantlig spis och tillgång till terrass, ett med
panoramafönster till äng
matsal med fönster till äng
kök med matplats, bar och inredning
artighet badrum
2 identiska sviter med dubbelsäng med garderober
hall med garderober
extra stor master-svit med sittgrupp och garderober i vägg till vägg

Bilagan innehåller en 12 x 5 meters inomhuspool, bastu, dusch och omklädningsrum
och har skjutbara glasdörrar som öppnar ut till terrassen.

Det finns också ett annat hus på 130 m2 med en terrass som kan användas som
servicekvarter, 3-bil garage och förråd.

Båda husen har gasoljevärme och det finns en brunn som ger fastigheten vatten för
trädgårdsskötsel.

lucasfox.se/go/lfs2265

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering, Exteriör
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En egendom av denna kaliber är en sällsynt fynd i närheten av Barcelona!

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.

REF. LFS2265

1 100 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 5 Sovrum med 150m² Trädgård till salu i Valldoreix, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08191

5
Sovrum  

5
Badrum  

735m²
Planlösning  

58.752m²
Totalyta  

150m²
Trädgård

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se

	Lantgård till salu i Rubí, nära Sant Cugat. Katalansk bondgård att köpa på 6 hektar mark. Gästhus. Bara 28 km från Barcelona stad.

