REF. LGD35705

4.995.000 € Vinyes - En venda

Vinyes de 15 dormitoris amb 5,000m² de jardí en venda a Garraf, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sitges » Garraf »

15

3

1.430m²

160.000m²

15m²

5.000m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Terrassa

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+33 684 19 40 65

marc.escassut@lucasfox.com

lucasfox.cat
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DESCRIPCIÓ

Propietat molt característica, amb vinyes i bosc, a una
zona excepcional del Garraf, a prop del mar ia menys de
20 min de Barcelona.
És una propietat de finals del segle XIX, amb un estil poc comú i situada en una
localitat amb una història profunda i insòlita.
Aquesta finca vinícola està formada per 10 hectàrees de vinyes en perfecte estat de
producció i de cultiu ecològic, cosa que li confereix un plus innegable.
La mansió té un detall arquitectònic poc comú que la categoritza com a monument
històric, ia la façana principal també hi té un rellotge solar declarat patrimoni
d'interès públic.
Al costat de la mansió, els cellers de volta de pedra i fusta són d'una bellesa
extraordinària i la decoració exterior de l'Ermitage és emblema d'aquesta excepcional
propietat.
Per part seva, el terreny disposa de pou i dipòsit d'aigua de pluja de grans
dimensions.
Finalment, se situa en un promontori amb vista a les vinyes i recolzat per 3 hectàrees
de vessant que formen part del complex.
En definitiva, un emplaçament exclusiu a Sitges, que combina la viticultura de
qualitat en un entorn únic al costat del mar.
Una propietat única i excepcional.
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Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jardí,
Instal·lacions eqüestres , Vinyes,
Sostres alts, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament, Vistes,
Traster, Llar de foc, Exterior, Calefacció,
Barbacoa, Balcó, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals
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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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