REF. MAT36055

2 065 000 € Masia - Till salu

Masia med 9 Sovrum med 15,000m² Trädgård till salu i Sant Pol de Mar, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Sant Pol de Mar » 08359

9

7

750m²

47.000m²

15.000m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Trädgård

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.se

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spanien

REF. MAT36055

2 065 000 € Masia - Till salu

Masia med 9 Sovrum med 15,000m² Trädgård till salu i Sant Pol de Mar, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » Sant Pol de Mar » 08359

9

7

750m²

47.000m²

15.000m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Trädgård

ÖVERBLICK

Vacker bondgård på en 44 hektar stor tomt till salu i
staden Sant Iscle de Vallalta, Barcelona.
Denna bondgård från 1100-talet ligger i staden Sant Iscle de Vallalta, bara 40 minuter
från Barcelonas centrum. Denna befolkning är väl belägen och kommunicerad och
bara 40 minuter från den vackra Costa Brava och Barcelonas huvudstad.
Det sticker ut för sitt perfekta bevarandetillstånd och är omgivet av ett område på 44
hektar skog, med en mängd olika fauna och flora.
När vi går in på bondgårdens domäner välkomnas vi av en bukolisk, platt och
lättillgänglig stig. I hela markförlängningen finns förutom huvudgårdshuset några
hjälpbyggnader av ursprunglig jordbruksanvändning men med möjlighet till
ombyggnad. Dessutom har vi ett utrymme för grillning, perfekt för att tillbringa långa
perioder borta från buller och stress. Denna del ansluter till en enorm pool och i
slutet av strandpromenaden finns en underbar tennisbana. All mark har varit och kan
användas som fruktträdgårdar, ridning och alla andra destinationer som kan behövas.

lucasfox.se/go/mat36055
Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Tennisbana, Gym,
Garagem privada, Vingårdar, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Öppen spis, Grillplats, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn, Bibliotek

Väl inne utmärker sig bondgården för sin goda smak och värmen i sina rum. Den
presenterar karakteristiska element som synliga bjälkar, stenvalv, högt i tak och har
alla bekvämligheter inom räckhåll, såsom badkar, omklädningsrum och inte att
förglömma internetuppkoppling.
En perfekt bondgård för dig som vill bo i naturen utan att ge upp historien och en
privilegierad miljö. Kontakta oss via e-post på mataro@lucasfox.es.
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.se

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spanien

