
REF. GAV32001

2 400 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Montemar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

6
Sovrum  

3
Badrum  

856m²
Planlösning  

3.902m²
Totalyta

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.se Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Herrgård från 1400-talet på 856 m² med en stor tomt på 3
902 m², med havsutsikt till salu i Montemar, Castelldefels.

Exceptionellt 1400-talshus på 856 m² byggt på en 3 902 m² stor tomt. Det är beläget i
Montemar-utvecklingen, i ett idealiskt läge nära staden, bergen och med utsikt över
havet.

Huset är charmigt och renoverades mellan sent 70-tal och tidigt 80-tal. En del av
huset är kulturminnesmärkt, på grund av dess brunstensvalv, eftersom de
representerar fragment av historien som är en del av stadens arv.

Huset är mycket rymligt med högt takbjälkar i trä och olika uthus. I sitt nuvarande
skick har den två våningar, med sju sovrum, sex badrum, ett spelområde, en
spaavdelning och parkering.

Den yttre delen är mycket omfattande och har terrasser, pool, grill, sommarmatsal
och en mycket fin trädgård med växtsorter och vackra hörn.

Denna fastighet har exceptionell renoveringspotential, både för en familj och för
investerare. Dessutom kan upp till tre fler hus byggas i trädgårdsområdet, och det går
även att dela upp huvudhuset i tre bostäder, med en mängd alternativ.

En möjlighet att förvärva en exklusiv egendom med historiskt ursprung och moderna
funktioner.

lucasfox.se/go/gav32001

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Spa, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Exteriör, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong
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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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