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Prijs op aanvraag Landhuis - Te koop
7 Slaapkamer Landhuis te koop in Other, Spanje
Spanje »  Other »  08297

7
Slaapkamers  

6
Badkamers  

673m²
Plattegrond  

68.000m²
Perceeloppervlakte

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Major, 34, Sitges, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Eigentijds landhuis te koop opnieuw gebouwd met behulp
van originele steen en met een prachtig uitzicht op
Montserrat.

In de buurt van het prachtige natuurpark Montserrat vinden we deze moderne
boerderij, herbouwd met de oorspronkelijke steen en toch met moderne afwerkingen
en installaties. Omgeven door de natuur, biedt de boerderij vanuit zijn idyllische
locatie een prachtig uitzicht op de Pyreneeën en de indrukwekkende bergketen van
Montserrat. Ondanks de afgelegen en privélocatie, ligt de stad Manresa op slechts 10
minuten afstand met alle nodige diensten en voorzieningen. Bovendien zijn
Barcelona en de luchthaven in 45 minuten te bereiken.

Verdeeld over 2 verdiepingen, op de begane grond bevindt zich de woonkamer met
dubbele hoogte die uitkomt op het terras en het zwembad. De keuken is modern en
open met een groot eiland ideaal voor informeel dineren en er is ook een bijkeuken
en een wijnkelder. Een garage voor 3 auto's en een toilet completeren de begane
grond van het pand.

Op de eerste verdieping kijkt een mezzanine uit over de woonkamer, mogelijk
vanwege de dubbele hoogteplafonds waardoor de ruimte bijzonder ruim en licht
aanvoelt. Van de 8 slaapkamers zijn er 3 tweepersoonsslaapkamers met en-suite
badkamers (1 is de master suite van 22m²) 2 slaapkamers delen een badkamer. Een
kamer die momenteel in gebruik is als kantoor, kan als slaapkamer worden gebruikt.

De laatste slaapkamer bevindt zich in het afzonderlijke bijgebouw van 55 m² met aan
alle kanten een keuken en een terras, ideaal als gastenverblijf of om te verhuren.

De indrukwekkende buitenruimte omvat het 12m x 4m zwembad met elektrische
veiligheid blind en terrassen en tuin met een goed voor irrigatie. Hout en velden
maken het een geschikte woning voor diegenen die dieren willen houden.

Ideaal voor gezinnen die een primaire of secundaire woning op het platteland
zoeken, met totale rust en kalmte maar toch goed verbonden met de dichtstbijzijnde
stad, Barcelona en skigebieden.

lucasfox.co.nl/go/sit8148

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Jacuzzi, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dienstingang, Bijkeuken, Berging, Barbecue,
Balkon, Alarm, Airconditioning
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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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