
VERKOCHT

REF. LFS4002

995.000 € Huis / Villa - Verkocht
11 Slaapkamer huis / villa te koop in Other, Spanje
Spanje »  Other »  08750

11
Slaapkamers  

3
Badkamers  

860m²
Plattegrond  

16.000m²
Perceeloppervlakte

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

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


OMSCHRIJVING

Landgoed te koop in Sant Bartomeu de la Quadra, op
slechts 15 minuten rijden van Barcelona, met 16.000m²
grond en 3 woningen. Ideaal voor gebruik als een
landhotel of restaurant

Dit geweldige landgoed te koop is gelegen in Sant Bartomeu de la Quadra, dicht bij
Molins de Rei, op een vredige en rustige locatie, terwijl het ook dicht bij de stad
Barcelona ligt.

De accommodatie heeft 11 slaapkamers en 3 badkamers.

Er is een hoofdhuis in rustieke stijl van ongeveer 500m² plus 2 andere huizen van
ongeveer 130m², gelegen op een stuk grond van 16.000m².

Het landgoed biedt uitstekende mogelijkheden voor een landelijk hotel, een
restaurant of een retraite.

lucasfox.co.nl/go/lfs4002

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Parkeerplaats, Waterput,
Verwarming, Uitzicht, Renovatie object,
Open haard, Exterior, Dienstingang, Berging
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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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