
VERHUURD

REF. BCNR5719

3.500 € Per maand Landhuis - Verhuurd
Excellent 5 Slaapkamer Landhuis met 150m² Tuin te huur in Sant Cugat, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08191

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

735m²
Plattegrond  

58.750m²
Perceeloppervlakte  

150m²
Tuin

+34 930 23 58 07 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

Landgoed te huur in Rubí, in de buurt van Sant Cugat, op 6
hectare eigen grond met een hoofdgebouw, een
gastenverblijf en een binnenzwembad. Slechts 28 km van
de stad Barcelona.

Dit prachtige landgoed biedt de rust en kalmte van uw eigen stuk grond van 60.000
m², maar toch ligt het in de buurt van Sant Cugat, in de gemeente Rubí - op slechts 28
kilometer van Barcelona. Het grootste deel van het land is vlak of glooiend
weideland, met palm-, eiken- en pijnbomen en struiken.

Het rustieke hoofdhuis werd gebouwd in 1985 rond 2 open patio's en is vermeld. Het
is een zeer ruime 600 m² en is als volgt verdeeld.

Het begane grond biedt een bibliotheek met gebogen ramen en een studeerkamer
met uitzicht op de weide. Het tuinniveau van het huis is verdeeld over 2 woonkamers,
een met een extra grote landelijke open haard en toegang tot een terras en een met
een panoramisch raam naar de weide. Ook op deze verdieping is een eetkamer,
woonkeuken met inloopkast, een gastentoilet, 2 tweepersoonsslaapkamers en een
zeer ruime master suite met kasten van muur tot muur en een zithoek.

Het bijgebouw bevat een binnenzwembad van 12 x 5 meter, een sauna, een douche en
een kleedkamer en heeft glazen schuifdeuren die uitkomen op het terras. Er is ook
een garage voor 3 wagens, een opslagruimte en nog een huis van 130 m² met een
terras dat kan worden gebruikt als servicekamer of gastenverblijf. Beide huizen
hebben dieselverwarming en er is een bron die de woning voorziet van water om te
tuinieren.

Een landgoed van dit kaliber is een zeldzame vondst in de buurt van Barcelona en het
is te huur met de optie om te kopen.

lucasfox.co.nl/go/bcnr5719

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats, Waterput,
Verwarming, Open haard, Exterior

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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	Landgoed te huur in Rubí, in de buurt van Sant Cugat, op 6 hectare eigen grond met een hoofdgebouw, een gastenverblijf en een binnenzwembad. Slechts 28 km van de stad Barcelona.

