
REF. STC26883

1.658.000 € Huis / Villa - Te koop
Spectaculair hippisch landgoed met een villa te koop in Sant Cugat del Vallès,
Barcelona.
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08174

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

560m²
Plattegrond  

30.000m²
Perceeloppervlakte

+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

Rustieke villa op zeven spectaculaire percelen, ideaal
voor investeerders te koop in Sant Cugat del Vallès,
Barcelona

Lucas Fox presenteert met genoegen deze prachtige villa, IDEAAL VOOR
INVESTEERDERS, bestaande uit een huis met twee verdiepingen, met tuinen,
zwembad en stallen voor paarden met een exploitatievergunning voor vee.

Deze woning is verdeeld over 7 percelen van samen meer dan 31.000 m2, volledig
omheind en die dezelfde moederboerderij vormen.

We hebben toegang tot de boerderij via een privéweg met een automatische
veiligheidsbarrière.

Eenmaal binnen vinden we de hoofdpoort die ons verbindt met twee 15 jaar oude
betonnen gebouwen. Een gebouw van 240 m2 met paardenstallen en opslagruimtes.
Het andere gebouw is 80 m2. waar de bewaker woonde

Als we het pad tot het einde volgen, worden we begroet door een spectaculaire
rustieke boerderij met twee verdiepingen van elk 120 m2, bestaande uit een hal,
woonkamer, keuken, 4 slaapkamers en 3 complete badkamers, aan de buitenkant
vinden we grote tuinen en een zwembad. .

De boerderij heeft verwarming op stookolie, water, internet en elektriciteit.

Het perceel biedt ook fruitbomen, olijfbomen en een 100 meter diepe put waarvan
het water van buitengewone kwaliteit is.

De privacy van de boerderij valt op, aangezien er geen buren in de buurt zijn, samen
met de extreme veiligheid dankzij de camerabewakingssystemen met onmiddellijke
melding aan de politie.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie, om bezoeken te
brengen en om de video van de boerderij te bekijken.

lucasfox.co.nl/go/stc26883

Uitzicht op de bergen, Tuin, Prive garage,
Paardrij faciliteiten, Natuurlijke lichtinval,
Uitzicht, Exterior,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Alarm
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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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