
REF. SIT7418

2.200.000 € Finca rural i esportiva - En venda
Finca rural i esportiva en excel·lents condicions en venda a Penedès, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Penedès »  

590m²
Plànol  

4.400.000m²
Dimensions del terreny

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Major, 34, Sitges, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Espectacular vedat privat de caça de 440 hectàrees amb
vinyes de DO del Penedès i una masia del segle XVII a
restaurar, en venda a un parc natural, a 25 minuts de
Sitges.

Impressionant propietat rural de 440 hectàrees situada a les meravelloses turons de
la comarca de l'Alt Penedès, coneguda per les seves vinyes i l'elaboració de vins, a 25
minuts de Sitges ia només una hora de Barcelona.

La propietat conté les ruïnes d'una masia del segle XVII, amb una ocupació
aproximada de 590 m², a restaurar. Disposa de molt terreny privat amb vedat de caça
major i menor, i vinyes joves inscrits a la DO del Cava, del Penedès i de Catalunya. Les
terres també consten d'oliveres i ametllers, a més d'increïbles vistes al mar ia la
muntanya.

Les pistes forestals dins de la propietat estan en molt bon estat, ja que les conserva
el Parc Natural i la major part de la finca té accés des de la carretera. 
Una oportunitat única per adquirir una masia d'aquestes dimensions situada a prop
de Sitges i de Barcelona, amb moltes possibilitats per utilitzar com a projecte de
turisme rural.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

lucasfox.cat/go/sit7418

Vinyes, Vistes, Pou, A renovar

REF. SIT7418

2.200.000 € Finca rural i esportiva - En venda
Finca rural i esportiva en excel·lents condicions en venda a Penedès, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Penedès »  

590m²
Plànol  

4.400.000m²
Dimensions del terreny

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Major, 34, Sitges, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/sit7418
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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	Espectacular vedat privat de caça de 440 hectàrees amb vinyes de DO del Penedès i una masia del segle XVII a restaurar, en venda a un parc natural, a 25 minuts de Sitges.

