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ÖVERBLICK

Detta är en enastående befäst gård belägen på en 20.000
m2 tomt med trädgård, skog och parkering för 500 bilar.
Här finns ett 1500-tals torn, kapell och huvudbyggnaden
på 2840 m2 plus andra uthus.

Herrgården "Can Coll" täcker en yta på ca 2 hektar med flera byggnader på totalt
3,340 m2.

Bland dessa byggnader finns ett magnifikt befäst torn, med anor från mitten av 1500-
talet. Ett underbart vackert kapell vid foten av tornet byggdes under samma
århundrade för att hedra San Vicente och Santa Clara. Den imponerande
huvudbyggnaden på 2,840 m2 har fantastiska dekorativa väggmålningar i italiensk stil
från 1700-talet.

Huvudbyggnaden har många rum: matsalar, sovrum, badrum, pentryn, spelrum,
bibliotek, balsal, vinkällare, etc.

Detta unika arkitektoniska komplex är omgivet av anlagda trädgårdar med pool,
fronton banor och andra byggnader, liksom en fantastisk skog som är en del av
gården.

lucasfox.se/go/lfs3165

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering
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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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