
REF. SIT23698

3.900.000 € Kasteel / Paleis - Te koop
Excellent 14 Slaapkamer kasteel / paleis te koop in Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

14
Slaapkamers  

14
Badkamers  

1,008m²
Plattegrond  

1,325m²
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

Onlangs gerenoveerd dorpshuis met zwembad, uitzicht
op wijngaarden en toeristenvergunning voor
groepsvakanties, bedrijfsevenementen, bruiloften enz

Dit prachtige Catalaanse landhuis uit de 15e eeuw dat momenteel wordt gebruikt als
hotel met een licentie voor groepsreserveringen, biedt elk modern schepselcomfort
waar u van kunt dromen, maar het is liefdevol gerestaureerd om zijn oorspronkelijke
karakter en schoonheid te behouden.

De begane grond biedt grote vergader- / eetgedeeltes, evenals woongedeeltes en 4
van de slaapkamersuites. Er is ook een indrukwekkende gang waar fresco-
schilderijen de muren en het plafond sieren. De slaapkamers op de bovenverdieping
op de eerste en tweede verdieping bieden een prachtig uitzicht op de heuvels en
wijngaarden rondom het dorp. De accommodatie is geschikt voor meer dan 28 gasten
en is perfect voor elk type feest voor maximaal 70 personen, zoals groepsvakanties,
bruiloften, bedrijfsevenementen, zakelijke bijeenkomsten, conferenties,
teambuilding, productpromoties en zelfs voor fotoshoots en filmopnames.

Dit prachtige oude gebouw, met zijn grote en schaduwrijke patio's, biedt uw gasten
een zeer privéruimte, maar bevindt zich aan de rand van het dorp, wat betekent dat
een auto niet nodig is. Deze idyllische villa biedt 14 ruime slaapkamers met eigen
badkamer, verschillende terrassen op alle niveaus, een prachtig infinity pool en is
gelegen op loopafstand van winkels, restaurants, cafés en meer en op slechts 3 km
van de populaire stad Sitges, de stranden en alles heeft te bieden.

Dit pand is een geweldige investering voor iedereen die zijn eigen horecabedrijf wil
runnen, want het komt met een bloeiend bedrijf dat de huidige eigenaren graag
doorgeven.

lucasfox.co.nl/go/sit23698

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Hoge plafonds, Klassieke bouwstijl,
Monumentale details, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Airconditioning,
Balkon, Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Chill out area, Dichtbij openbaarvervoer,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Open haard, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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.

REF. SIT23698

3.900.000 € Kasteel / Paleis - Te koop
Excellent 14 Slaapkamer kasteel / paleis te koop in Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

14
Slaapkamers  

14
Badkamers  

1,008m²
Plattegrond  

1,325m²
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

	Onlangs gerenoveerd dorpshuis met zwembad, uitzicht op wijngaarden en toeristenvergunning voor groepsvakanties, bedrijfsevenementen, bruiloften enz

