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OMSCHRIJVING

Onroerend goed te koop in het hart van Roussillon tussen
zee en bergen, oenoturistische accommodatie en een
moderne kelder met een groot potentieel. Aan de
oostelijke uitlopers van het Canigou-massief, in het
uiterste oosten van de Pyreneeën, met een
adembenemend uitzicht.

Het landgoed is ontstaan aan het einde van de 19e eeuw. Een bewaard gebleven
eiland in perfecte staat, dit landschap laat de passie voor wijn en natuur de vrije
loop. Prachtig en zorgvuldig gerenoveerde gebouwen, aangevuld met nieuwe
wijnmakerijgebouwen gebouwd in 2003-2004.

De huidige eigenaar heeft zich omringd met de beste specialisten voor de grondige
transformatie van de wijngaard, de renovatie van de gebouwen en de bouw van
nieuwe wijnopslagplaatsen.

APPELLATIES: AOP CÔTES DU ROUSSILLON, IGP CÔTES CATALANES en IGP OC

Tegenwoordig strekt de wijngaard zich uit over ongeveer dertig hectare, op
kleigronden. De wijngaard werd tussen 1999 en 2018 volledig geherstructureerd, met
het potentieel voor een extra oogst vanaf 2021. Er zijn ook 6 hectare oude
wijnstokken van meer dan 50 jaar oud die het landgoed cachet geven. Mogelijkheid
om de wijngaard in de buurt uit te breiden.

Naast de traditionele druivensoorten, Carignan, Grenache, Cinsault, zeer aromatische
variëteiten zoals Syrah, Mourvèdre, maar ook Marselan, Caladoc, Merlot en Cabernet-
Sauvignon.

Na een lange praktijk van duurzame wijnbouw, is de wijngaard nu gecertificeerd
"Hoge Milieuwaarde, niveau 3", en maakt plaats voor traditionele methoden, zoals
mechanische grondbewerking, respect voor het milieu, bevordering van de
biodiversiteit en lage opbrengsten.

Vanaf 2020 omschakeling naar biologische landbouw (3 jaar in te plannen voor de
omschakeling) waardoor een betere valorisatie van de wijnen mogelijk is, ook voor de
wijnhandel.
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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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