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DESCRIPCIÓ

Espectacular vila rústica en venda a Sant Cugat de Vallès,
Barcelona.
Magnífica finca eqüestre de 4 dormitoris amb piscina situada al cinturó exclusiu de
Sant Cugat de Vallès i a tan sols 12 minuts de Barcelona, amb 31.000 m² de terreny
privat.
La propietat està distribuïda en 10 parcel·les que formen una mateixa finca matriu.
La finca inclou una reforma en el preu de venda.
Accedim a la vila per un camí privat envoltat de natura. Un cop dins, un camí ens
mostra l'ampli terreny. A la fin, ens trobem amb la casa de 2.400 m², amb 280 m²
construïts, envoltada d'arbres i distribuïda en dues plantes.
La planta baixa compta amb un dormitori, un loft amb cuina oberta equipada i un
bany amb sortida exterior directa a la piscina. A més, consta d'un espai de 64 m²
destinat a garatge, aparcament o magatzem.

lucasfox.cat/go/stc26882
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat,
Instal·lacions eqüestres , Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Seguretat, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Aire condicionat, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals

Vam pujar a la planta superior, on ens rep un saló-menjador amb una preciosa llar de
foc rústica, i una cuina totalment equipada de 15 m². A continuació, es presenten un
dormitori suite amb bany incorporat i dos dormitoris dobles. També hi ha un balcó de
16 m² que ofereix vistes espectaculars.
L'habitatge està equipada amb calefacció de gasoil i radiadors en tota la primera
planta, aigua, internet i llum.
L'exterior de l'habitatge es compon de diverses zones: el pati que dóna a l'entrada
principal, un jardí preciós de 440 m² amb piscina i un jardí / camp secundari de 400
m².
Al costat de l'habitatge, i accedint pel camí privat, se situa un terreny amb projecció
de zona eqüestre per als amants dels cavalls. Una de les possibilitats de la reforma
inclou la instauració d'una pista de doma de 60 x 20 metres, una pista de salt de 70 x
30 metres, una pista de doma d'entrenament de 40 x 20 metres i de boxes per als
cavalls.
La parcel·la també ofereix arbres fruiters, oliveres i un pou de 100 metres de
profunditat l'aigua del gaudeix d'una qualitat extraordinària.
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Destaca la privacitat de la finca, ja que no hi ha veïns propers, juntament amb
l'extrema seguretat de la mateixa gràcies a l'avís immediat a la policia. L'accés a la
finca està restringit al públic.
Situada a tan sols 12 minuts de Barcelona, la finca té permís d'explotació ramadera i
pertany a l'patronat de Collserola.
Per a més informació, realitzar visites i per visualitzar el vídeo de la finca, no dubti en
posar-se en contacte amb nosaltres.
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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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