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OMSCHRIJVING

Schitterend landgoed met wijngaarden te koop met 18e-
eeuwse masia met hotelproject, prachtig uitzicht over de
omringende wijnstokken en bergen en privé-
mineraalwaterput.

Dit landgoed van 56 hectare ligt in de heuvels nabij Ontinyent en beschikt over een
prachtige versterkte masia van historische betekenis die dateert uit de 11e eeuw.

Het hoofdgebouw is verdeeld over 5 verdiepingen. Royale ruimte leent zich voor
verschillende doeleinden, maar de huidige indeling biedt 8 slaapkamers en 9
badkamers, een kelder en een feestzaal, plus een ruime woonkamer, een bibliotheek
en een eethoek. Veel originele kenmerken voegen karakter toe aan het interieur.

Een groot glazen en open terras kijken uit op de wijngaarden en bieden prachtige
buitenruimtes om te ontspannen, te entertainen en te genieten van het uitzicht. Er is
ook een overdekte ruimte met zomerkeuken en barbecue.

Het pand werd gerestaureerd in de jaren 1700 en opnieuw in de jaren 1980 en bevindt
zich in uitstekende staat, maar biedt nu de perfecte investeringsmogelijkheid om een
prachtig familiehuis of boetiekhotel, luxe kuuroord, wijndomein of zelfs een
paardensport- of golfresort te creëren.

De aantrekkingskracht van beleggers wordt versterkt door het bestaande
architecturale project met plannen om deze prachtige masia om te zetten in een
boetiek-spahotel met 27 kamers met een gastronomisch restaurant, sportfaciliteiten
en perfecte evenementenruimtes.

Wat het uiteindelijke gebruik ook is, adembenemende uitzichten over de omringende
wijngaarden en bergen vormen de perfecte achtergrond voor een buitenverblijf en
onderzoek door dokter Vicente Terol Reig bevestigt het lokale en historische belang
van de masia.

Bijkomende bijgebouwen naast het hoofdgebouw bieden verdere mogelijkheden voor
conversie naar extra accommodatie, wijnfaciliteiten of evenementenruimten.

lucasfox.co.nl/go/ali21611

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Hoge plafonds, Klassieke bouwstijl,
Natuurlijke lichtinval, Wijngaarden,
Parkeerplaats, Balkon, Barbecue, Bijkeuken,
Chill out area, Dienstingang, Open haard,
Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Waterput
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Sinds de renovatie in 1981 door de familie Terol Ferrero is het landgoed synoniem
geworden voor hoogwaardige landbouw. Het uitgestrekte landgoed en vruchtbare
land combineert privacy met de ecologische productie van amandelen, abrikozen,
wijnstokken en olijven van de hoogste kwaliteit.

Dit is mogelijk gemaakt door verschillende particuliere waterputten. Men vult het 13
miljoen liter reservoir voor irrigatie, een thermale put heeft het potentieel om deel
uit te maken van een kuuroord en de natuurlijke mineraalwaterbron zou kunnen
worden geproduceerd.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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