
VERKOCHT

REF. BCN2843

3.500.000 € Kasteel / Paleis - Verkocht
14 Slaapkamer Kasteel / Paleis te koop in Sant Cugat, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

14
Slaapkamers  

5
Badkamers  

903m²
Woonoppervlakte  

30,000m²
Perceeloppervlakte

+34 930 022 023 santcugat@lucasfox.com lucasfox.co.nl Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Deze uitzonderlijke accommodatie ligt op slechts 10
minuten van Sant Cugat en zou een spectaculair
familiehuis, boetiekhotel of kantoren zijn.

Dit prachtige 12e-eeuwse kasteel te koop in Sant Cugat ligt in een rustige en besloten
omgeving, op 10 minuten van het stadscentrum en op 20 minuten van Barcelona.
Oorspronkelijk gebouwd in de 12e eeuw, werd het 4 eeuwen later opnieuw gebouwd
en heeft het nog steeds de indrukwekkende originele bewerkte plafonds. Het
landgoed omvat 3 hectare bos, waarvan sommige oorspronkelijk wijngaarden waren.

Vanaf de toren heb je een prachtig uitzicht op de Pyreneeën.

lucasfox.co.nl/go/bcn2843

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Paardrij faciliteiten, Hoge plafonds,
Klassieke bouwstijl, Monumentale details,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Berging, Bijkeuken, Exterior, Open haard,
Renovatie object, Speelplaats, Uitzicht
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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	Deze uitzonderlijke accommodatie ligt op slechts 10 minuten van Sant Cugat en zou een spectaculair familiehuis, boetiekhotel of kantoren zijn.

