REF. MAT36055

2.065.000 € Masia - En venda

Masia de 9 dormitoris amb 15,000m² de jardí en venda a Sant Pol de Mar,
Barcelona
Espanya » Barcelona » El Maresme » Sant Pol de Mar » 08359
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Dimensions del terreny

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.cat

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Preciosa masia sobre un terreny de 44 hectàrees en
venda a la població de Sant Iscle de Vallalta, Barcelona.
Aquesta masia del segle XII es troba a la població de Sant Iscle de Vallalta, a 40
minuts del centre de Barcelona. Aquesta població està ben ubicada i comunicada ia
40 minuts de la preciosa Costa Brava i de Barcelona capital.
Destaca per l'estat de conservació perfecte i es presenta envoltada d'una extensió de
44 hectàrees de bosc, amb tota varietat de fauna i flora.
En entrar als dominis de la masia, ens dóna la benvinguda un camí bucòlic, pla i de
fàcil accés. A tota l'extensió de terreny, a més de la masia principal, hi ha unes
construccions auxiliars d'ús original agrícola, però amb possibilitat de reconvertir. A
banda, disposem d'un espai per a barbacoa, ideal per passar llargues estones
allunyades del soroll i l'estrès. Aquesta part connecta amb una piscina d'enormes
dimensions i al final del passeig hi ha una meravellosa pista de tennis. Tot el terreny
ha estat i pot ser destinat a horts, hípica ia qualsevol altre destí que calgui.

lucasfox.cat/go/mat36055
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina, Jardí, Pista de tennis, Gimnàs,
Garatge privat, Vinyes, Sostres alts,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes , Pou, Llar de foc,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Biblioteca, Barbacoa

Un cop a dins, la masia crida l'atenció pel seu bon gust i la calidesa de les estances.
Presenta elements característics com bigues vistes, arcs de pedra, sostres alts i
disposa de totes les comoditats a l'abast, com banyeres, vestidors i sense oblidar-nos
de connexió a internet.
Una masia perfecta per a qui busqui viure a la natura sense renunciar a la història ia
un entorn privilegiat. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a
mataro@lucasfox.es.
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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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