REF. SIT14921

€790,000 Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Masia de 7 dormitoris en venda a Sant Pere Ribes, Barcelona
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PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Major, 34, Sitges, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Enorme masia amb un gran jardí, vistes i piscina en venda
a Sant Pere de Ribes.
Aquesta casa rural única amb un bonic i ampli jardí de 2.200 m², piscina, arbres
fruiters i vistes impressionants se situa en la part antiga de Sant Pere de Ribes, a prop
de tots els serveis ia 3 km de Sitges.
Es tracta d'una antiga granja que data de principis del segle XVIII. Requereix d'una
renovació completa, però té un gran potencial de reforma i bonics elements
arquitectònics originals.
L'habitatge principal ocupa 945 m² i es distribueix en diverses estades i plantes. La
major part d'espais gaudeixen de dimensions espectaculars i boniques vistes sobre
les teulades del centre històric de la ciutat.
És un habitatge única a causa de la seva antiguitat, la mida i especialment la seva
ubicació, que arriba fins a tots els serveis. Disposa d'un gran potencial per convertirse en un petit hotel o en un B & B. És una oportunitat única, ja que poques vegades
surt un habitatge com aquesta al mercat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per visitar
aquesta masia.
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lucasfox.cat/go/sit14921
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Característiques d'època, Llum natural,
Propietat d'època, Sostres alts,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Biblioteca, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Llar de foc, Pou, Safareig, Traster, Vistes
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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