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REF. VIL26011

400 000 € Herrgård - Såld
Excellent herrgård med 4 Sovrum till salu i Calafell, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43717

4
Sovrum  

3
Badrum  

188m²
Planlösning  

4.000m²
Totalyta

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.se Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Exceptionell villa med ridfaciliteter till salu nära La Bisbal
del Penedès i regionen Baix Penedès, Tarragona.

När vi går in i gården genom en stor grind omgiven av träd leder en uppfart oss några
meter bort till den täckta parkeringsplatsen för två bilar.

Huset är fördelat på två våningar. När du kommer in på bottenvåningen, vid ingången
finns en liten hall som leder till ett stort vardagsrum med högt i tak, synliga träbjälkar,
två stora fönster för naturligt ljus och en öppen spis för de kallare månaderna. Från
vardagsrummet når vi matsalen bredvid ett stort öppet kök med tillgång till
trädgården.

På samma våning finns ett sovrum med ett stort omklädningsrum och ett komplett
badrum med dusch och hydromassagebadkar, perfekt för att koppla av medan du
överväger det vackra bergslandskapet från ett stort fönster.

Vi går upp till övervåningen med en vacker stentrappa med smidesjärnräcken och når
en landning. För läsälskare skulle detta vara ett trevligt hörn att ägna åt läsområdet.
På första våningen finns ett sovrum med dubbelsäng med utsikt, ett komplett
badrum med dusch och ett dubbelrum med vardagsrum.

Utanför finns panoramautsikt över dalen och bergen. Här hittar vi en grillplats med
ett stort bord och träpergola. Alldeles intill den kan vi se poolen, med ett badrum
med dusch bredvid och ett rum för förvaring av utrustning. Poolen har ett täcksystem
som kan tas bort på sommaren.

Hela bondgården är omgiven av trädgårdar med alla slags fruktträd. Dessutom
erbjuder det ett stall- och dressyrområde för hästar, samt flera bilagor fördelade runt
landet, samt en vattenbrunn. Totalt täcker tomten en yta på 4000 m².

Detta hus har uppvärmning överallt, samt ett videoövervakningssystem och ett
säkerhetslarm både inom och utanför. Hela bondgårdens omkrets är inhägnad för
större säkerhet.

Bondgården är ansluten till många intressanta platser och underhållning och ger
enkel tillgång med bil till de fantastiska sandstränderna i Calafell eller till
vingårdarna i området.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/vil26011

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Luftkonditionering, Larm,
Grillplats, Förråd, Exteriör
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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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