
REDUCERAT PRIS

REF. LFS2963

1 369 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Detta är en exceptionell minnesmärkt herrgård vid havet | Havs och bergsutsikt |
Spa och parkering
Spanien »  Barcelona »  Maresme kusten »  Caldes d'Estrac »  08393

5
Sovrum  

5
Badrum  

500m²
Planlösning  

350m²
Totalyta

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.se Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Denna fantastiska renoverade herrgård har blivit
minnesmärkt tack vare sitt historiska och arkitektoniska
intresse. Ett stenkast från havet i en av Maresmes mest
eftertraktade kuststäder.

Denna fantastiska historiska herrgård till salu i Caldes d'Estrac ligger i ett lugnt läge
intill havet.

Med anor från mitten av 1700-talet ritades den av den berömda Barcelona arkitekten
Sagnier i Villavechia, vars verk är välkända från samma period som Antonio Gaudí.
Fastigheten har nyligen renoverats av nuvarande säljare med hög kvalitetsfinish och
design. Det säljs möblerad.

Fastigheten har 4 plan, en takterrass och en privat trädgård, och är bekvämt belägen
nära en vacker strand. Baksidan av huset är helt privat och erbjuder en trevlig plats
för släktträffar och evenemang, samt en privat trädgård med fontän och grillplats.

lucasfox.se/go/lfs2963

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass, ,
Parkering, Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering
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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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