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3 700 000 € Slott/Palats - Till salu
Excellent slott/palats med 6 Sovrum med 3,700m² Trädgård till salu i Montemar
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6
Sovrum  

6
Badrum  

800m²
Planlösning  

4.242m²
Totalyta  
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Trädgård
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ÖVERBLICK

Historisk fastighet belägen i Montemar med utsikt,
helrenoverad och utrustad med stor trädgård och
överflödespool.

Detta historiska slott nära havet har vacker utsikt och har renoverats för att erbjuda
all lyxen i ett fantastiskt modernt hem i kombination med en mängd originella
funktioner som gör det till en unik plats att bo.

Torre Fael är en viktig del av det lokala arvet och en viktig del av denna underbara
egendom. Ursprungligen en av de 11 medeltida vakttornen i Castelldefels, tornet
byggdes på 1500-talet och blev en integrerad del av det större slottet i slutet av
1800-talet.

2018 installerades luftkonditionering i hela, tillsammans med nya badrum, fullt
utrustat kök och en fantastisk översvämningspool och nytt gym på lägre nivå.

Huset nås via automatiska grindar och parkering, med en privat uppfart som leder till
en stor entré och fontän. Huset ligger på mycket generösa grunder med original
vingårdsterrass och en mängd växter, palmer och fruktträd. Det har också en mängd
olika utrymmen för att underhålla och njuta av utsikten, inklusive en täckt veranda
och den härliga poolen och terrassen.

Det yttre av huset är hisnande, dess sten och metallverk blandas med imponerande
fönster för att understryka egendomens historia. Inuti är utrymmena stora och
vackert färdiga, med högt i tak och träbjälkar, har bågar, stentrappa och
terrakottagolv.

Det finns anmärkningsvärda detaljer i hela de stora bottenvåningarna på
bottenvåningen, som också har stor tillgång till trädgården. Dessa inkluderar
matsalar och underhållande områden och ett kontor, samt en matsal och ett
välutrustat kök. Den här nivån har också ett sovrum och badrum.

På övervåningen i huvudbyggnaden är de tre sovrummen färdigställda till en mycket
hög standard, de flesta med vackra badrum och omklädningsrum, medan en stor svit
har tillgång till en privat terrass på 60 m². Det finns också ett vardagsrum som kan bli
ett annat sovrum.

lucasfox.se/go/gav21847

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Balkong
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Tornet har 3 våningar och en karaktäristisk takterrass och utsiktspunkt. Två av golven
erbjuder sovrum som serveras av ett stort badrum. Den ena har en härlig balkong och
den andra ett omklädningsrum. Tredje våningen har ännu inte renoverats men
tillstånd har begärts från kulturarvet.

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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