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6.950.000 € Kasteel / Paleis - Te koop
Excellent 14 Slaapkamer kasteel / paleis te koop in Sant Cugat, Barcelona
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13
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1.898m²
Plattegrond  

1.575.421m²
Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

Spectaculaire modernistische villa die momenteel wordt
gebruikt als boetiekhotel, met een grote aangrenzende
villa, ruiterpiste, stallen, olijfgaarden en 157 hectare
grond te koop op 30 minuten van Barcelona.

Op de top van een heuvel, met een prachtig uitzicht, vindt u deze woning die in elk
opzicht uniek is. De hoofdvilla, die 938 m² meet, is een prachtig modernistisch
staaltje architectuur, ontworpen in 1912 door de beroemde architect Juli Batllevell,
een leerling van Lluís Domènech i Montaner en een medewerker van Antoni Gaudí.

Dit gebouw, onlangs gerenoveerd met de nieuwste voorzieningen om het als
boetiekhotel te gebruiken, heeft veel originele architectonische details behouden,
waaronder de façade, prachtige glas-in-loodramen, mozaïekvloeren, hoge plafonds
met lijstwerk en fresco's, mozaïeken, enz.

Bij aankomst worden we begroet door een spectaculaire hal met prachtige glas-in-
loodramen, die leidt naar een prachtige woon-eetkamer vol modernistische details.
Vervolgens vinden we een grote keuken, een elegant gastentoilet en de prachtige
privékapel. Op de bovenverdieping is er een sfeervolle woonkamer met open haard
en toegang tot een terras met indrukwekkend uitzicht, evenals 6 gezellige
slaapkamers met eigen badkamer, volledig gerenoveerd en voorzien van alle nodige
comfort.

Als we een met een prachtige fontein versierde patio oversteken, hebben we toegang
tot de tweede villa van 852 m², die opvalt door zijn ruime woonkamer met open haard
en een spectaculaire trap die naar de bovenverdieping leidt, waar we 7 grote
slaapkamers vinden ( 3 van hen en suite), een bibliotheek en een speelkamer, naast
andere ruimtes.

Buiten vinden we de verschillende patio's en tuinen, het zwembadgedeelte met een
prachtig uitzicht en een pergola van 45 m² met een ontspanningsruimte, evenals de
kelder, de stallen, de ruiterbaan en de drie grote tenten voor het organiseren van
evenementen, zoals evenals andere aanvullende constructies.

Het land heeft in totaal 157 hectare, waarvan 148 hectare bos. Het heeft 5.810 m² met
olijfbomen en 8.415 m² gewijd aan weiland.

lucasfox.co.nl/go/stc26316

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Prive garage, Paardrij faciliteiten,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Speelplaats, Open haard,
Inloopkast, Gerenoveerd, Exterior,
Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging, , 
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Het is een idyllisch pand, dat veel privacy biedt en waarin rust en kalmte heersen,
maar geniet het voorrecht van de nabijheid van de stad Barcelona.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

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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