
REF. SIT6867

3.200.000 € Landhuis - Te koop
Excellent 9 Slaapkamer landhuis te koop in Garraf, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Garraf »  08870

9
Slaapkamers  

6
Badkamers  

400m²
Plattegrond  

1.270.000m²
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

Landgoed te koop in de buurt van Sitges, met een aparte
ruïne om te ontwikkelen, perfect voor het houden van
privé- en zakelijke evenementen.

Gelegen in een 127 hectare groot park op slechts 15 minuten van Sitges, biedt deze
volledig gerenoveerde villa luxe en afzondering met een ongelooflijk 360º uitzicht op
de natuur en de zee.

Dit indrukwekkende familiehuis is afgewerkt met een zeer hoge standaard met een
combinatie van afwerkingen van gepolijst cement tot mozaïektegels, de villa beschikt
over vele ontvangstruimtes en prachtige slaapkamers die allemaal uitkijken over
aangelegde tuinen en glooiend parklandschap naar de glinsterende Middellandse
Zee.

De ongelooflijke master suite heeft een eigen serre die uitkomt op een groot terras
dat over de hele lengte van het huis loopt en een prachtig uitzicht biedt.
Verschillende van de andere slaapkamers hebben directe toegang tot de tuin en
terrassen.

Buiten omringen weelderige planten en palmbomen het huis en sluiten aan op het
127 hectare grote park, terwijl een fantastisch infinity pool de perfecte plek is om te
genieten van de natuurlijke en privéomgeving.

Het landgoed omvat een extra renovatieproject dat dit toch al fantastische pand echt
naar een hoger niveau tilt. Het renovatieproject omvat architectenplannen om de
bestaande ruïnes te ontwikkelen tot een ander high-end pand op de site en de
plannen zijn al volledig goedgekeurd en verleend door de lokale autoriteiten. Dit
project zou kunnen worden gebruikt voor een potentieel horecabedrijf.

lucasfox.co.nl/go/sit6867

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Jacuzzi, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Verhuur licentie, Uitzicht,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Bijkeuken, Balkon,
Airconditioning
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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. SIT6867

3.200.000 € Landhuis - Te koop
Excellent 9 Slaapkamer landhuis te koop in Garraf, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Garraf »  08870

9
Slaapkamers  

6
Badkamers  

400m²
Plattegrond  

1.270.000m²
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

	Landgoed te koop in de buurt van Sitges, met een aparte ruïne om te ontwikkelen, perfect voor het houden van privé- en zakelijke evenementen.

