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OMSCHRIJVING

Vijftiende-eeuws pand met een kapel te koop. 80 hectare,
waarvan 6 als tuin worden gebruikt. Fruitbomen en
paardensportuitrusting.

Dit prachtige landhuis te koop in de buurt van Barcelona bevindt zich op een perceel
van meer dan 80 hectare, waarvan 6 aangelegde tuinen. Het hoofdgebouw is een
volledig gerestaureerd Catalaans landhuis uit de vijftiende eeuw (masia) en is een
voormalige hippische club. Er zijn pensions, huishoudstersverblijven en een kapel.

De omheining bestaat uit tuinen, boomgaarden en fruitbomen, maar ook sportvelden,
stallen en een dressuurpiste. Daarnaast is er een zwembad, een garage, een sociale
club / bar en een kunstmatig meer dat wordt gebruikt om de tuinen en boomgaarden
te irrigeren.

Er zijn verharde wegen en marmeren paden om te wandelen en te genieten van de
prachtige omgeving. Veel van het land wordt op verschillende niveaus verdeeld,
gescheiden door natuurstenen muren.

Er is ook een gebied klaar voor de bouw van een helikopterplatform.

Een taxatie van het onroerend goed vanaf december 2018 is beschikbaar, waarbij het
onroerend goed wordt gewaardeerd op € 9.000.000.

lucasfox.co.nl/go/lfs2989

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Paardrij faciliteiten,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Uitzicht, Speelplaats, Open haard,
Inloopkast, Exterior, Bijkeuken
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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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