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ÖVERBLICK

Unik historisk egendom med mer än 72 hektar mark och
exklusiva extramaterial till salu bara 45 minuter från
staden Barcelona.

Ursprunget till detta lantliga palats går tillbaka till 1694 och efter dess fullständiga
restaurering 2014 är det redo att flytta in. Den utmärker sig för att vara belägen på en
omfattande tomt på mer än 72 hektar i söderläge med utsikt över havet och bergen.
En plats som erbjuder all lugn och avskildhet i den lantliga livsstilen i Sant Andreu de
Llavaneres, 45 minuter från Barcelona.

Vi går in i huvudbyggnaden genom en pittoresk innergård och går in i en stor
reception. Den högra flygeln erbjuder ett rymligt vardagsrum med en underbar öppen
spis och den vänstra flygeln har matsal, kök, skafferi, bibliotek och kontor. På
övervåningen hittar vi ett andra vardagsrum, fyra sovrum med privata badrum med
utsikt över havet och bergen samt en liten trappa som leder till vakttornet som för
närvarande används som kontor.

Palatset, noggrant renoverat av de nuvarande ägarna, erbjuder en perfekt
kombination av restaurerade arkitektoniska element som har bevarat sin skönhet,
såsom ett försvarstorn och gotiska fönster, med toppmodern teknik och
energieffektivitet som 300 megabyte Internetservice, reservationer av vatten och
reserv elgeneratorer. Huvudhuset har en yta på cirka 800 m².

Skiktet består av femton hektar jordbruksmark som är licensierad för odling, fem
hektar vilda vinstockar, privata jaktmarker, tre vattenhål och gott om plats för
ridanläggningar om så önskas.

Framför palatset finns en magnifik pool och en spaavdelning, två bastur, en jacuzzi,
en imponerande lång inomhuspool och ett stort gym. Dessutom hittar vi ett
fristående hus för tjänsten eller gästerna, en imponerande gas- och kolgrill, ett förråd
och en 200 m² verkstad.

Detta är en unik möjlighet om du vill förvärva ett unikt och historiskt lyxhus i ett
privilegierat läge på Maresme landsbygd, med enkel tillgång till staden, golfbanor,
stränder, restauranger och marinor på hög nivå.

lucasfox.se/go/mrs7675

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Inomhuspool, Spa,
Jacuzzi, Gym, Garagem privada,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus, ,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Solpaneler, Säkerhet,
Öppen spis, Luftkonditionering, Lekplats,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn, Bibliotek
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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