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DESCRIPCIÓ

Château en venda al centre d&#39;un bonic poble entre
Carcassona i Narbona, amb una vinya d&#39;unes 40 ha,
situat al cim d&#39;un turó que domina el poble.
Una discreta entrada ens apropa a l'preciós pati interior, on se separen els diferents
edificis de l'immoble. L'habitatge destaca per la seva singular estil, el qual combina
l'art decó amb el chic antic.
A més de set dormitoris, es compon de quatre salons, en un dels quals es troba una
magnífica piscina interior amb un sumptuós sostre de vidre amb vistes a les vinyes.
La part del celler està formada per una sala de barriques i un celler d'elaboració de
vins tradicional, on s'elaboren vins de la més alta qualitat.
En aquest privilegiat lloc, fa més de 20 anys els propietaris van desenvolupar una
marca de productes cosmètics a base de molècules de la vinya i de el vi. Un producte
únic que caracteritza a aquesta empresa per una rendibilitat econòmica poc comú en
aquest sector.
No es perdi aquesta oportunitat, ideal per a tot tipus d'inversors.
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Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Piscina climatitzada, Piscina coberta,
Terrassa, Llum natural, Sostres alts, Vinyes,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacció, Cuina equipada,
Saló de bellesa , Zona chill-out
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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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