
REF. LFS957

3.850.000 € Huis / Villa - Te koop
14 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Penedès, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Penedès »  

14
Slaapkamers  

6
Badkamers  

820m²
Plattegrond  

45.463m²
Perceeloppervlakte

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Major, 34, Sitges, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Heerlijke masia met veel originele kenmerken, aparte
guesthouses, stallen en een zwembad. Gelegen op slechts
4 km van de kust en op 15 minuten rijden van Sitges

Deze prachtige Catalaanse masia te koop is gelegen in een landelijke, groene
omgeving, op de top van een heuvel zonder buren.

De woning is gelegen op een perceel van 45.000m² en is smaakvol gerenoveerd. Het
beschikt over een grote tuin, een groot zwembad, een overdekte barbecue, 4 stallen
met een paardrijpad en een prachtig uitzicht over de bergen.

Het pand bestaat uit een hoofdgebouw, een gastenverblijf en een conciërgewoning,
met in totaal 820m² bebouwde oppervlakte, 14 slaapkamers en 6 badkamers. Het
biedt ook een zelfstandig bijgebouw met stallen en de mogelijkheid om de
woonruimte uit te breiden.

De masia is zeer goed verbonden, ligt op slechts een paar minuten van de snelweg
C32 en op 5 minuten van de stad Cunit en de zee.

lucasfox.co.nl/go/lfs957

Zwembad, Tuin, Terras, Parkeerplaats
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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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