
REF. LFS957

3 850 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/Villa med 14 Sovrum till salu i Penedès, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Penedès »  

14
Sovrum  

6
Badrum  

820m²
Planlösning  

45.463m²
Totalyta

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Härlig masia med många originalfunktioner, separata
pensionat, stall och en pool. Beläget bara 4 km från
kusten och 15 minuters bilresa från Sitges

Denna vackra katalanska masia till salu ligger i en lantlig, grön miljö, på toppen av en
kulle utan grannar.

Fastigheten ligger på en tomt på 45.000m² och har smakfullt renoverats. Den har en
stor trädgård, en stor pool, en täckt grillplats, 4 stall med ett ridspår och fantastisk
utsikt över bergen.

Fastigheten består av ett huvudhus, ett pensionat och en vaktmästare lägenhet med
totalt 820m² byggt utrymme, 14 sovrum och 6 badrum. Det erbjuder också en
fristående bilaga med stall och potential att utöka bostadsutrymmet.

Masia har ett mycket bra läge, bara några minuter från C32-motorvägen och 5 minuter
från staden Cunit och havet.

lucasfox.se/go/lfs957

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering
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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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