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OMSCHRIJVING

Een uitzonderlijke woning in Zuid-Frankrijk.

Gelegen tussen een middeleeuwse stad (Pézénas) en een oude stad (Agde), bestaat
dit landgoed uit gebouwen van sublieme kwaliteit en met het unieke karakter van het
vulkanische gesteente van Agde. Het is omgeven door land van de hoogste
agronomische kwaliteit. Het zal inderdaad heel gemakkelijk zijn om wijnstokken te
herplanten, vooral witte variëteiten zoals Chardonnay, Sauvignon en Viognier, of
tuinbouwgewassen zoals meloenen, asperges, veldtomaten, enz. Bovendien ligt het
landgoed op de rechteroever van de rivier de Hérault, dus toegang tot water is heel
gemakkelijk. Met meer dan 50 hectare aan één stuk is het een zeldzame landeenheid.

De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot de Gallo-Romeinse tijd, de eerste
gebouwen dateren uit 700, in de archieven van Montpellier wordt het pand vermeld
in 922. Na de Franse Revolutie werd het de zomerresidentie van de bisschoppen van
Agde.

De huidige eigenaren hebben wijselijk geïnvesteerd en verfijnde smaakkeuzes
gemaakt in de indeling en inrichting van de kamers, om hun huis een uitzonderlijk
cachet te geven. Het gebouw bestaat uit meerdere vleugels en in elkaar grijpende
gebouwen, die elk onderdeel uniek maken.

Het landgoed komt binnen via een prachtige oprijlaan in een subliem park versierd
met twee grote fonteinen en is een oase van rust met bomen en beschut tegen de
mistral. De conservering en het onderhoud van het huis zijn uitzonderlijk, inclusief de
decoratie van de muren in fresco's en trompe l'oeil ondertekend door een
kunstenaar.

Het totale woonoppervlak bedraagt 485 m2, waarvan 7 slaapkamers, 7 badkamers en
6 gastentoiletten

De privétuin, het zwembad met zijn poolhouse en glazen bar en eetkamer
(winterveranda), leiden naar het hoofdhuis. Aangekomen in een majestueuze hal die
ons enerzijds leidt naar de voormalige Salle des Évêques, de bioscoopzaal en de oude
oven, nemen we de prachtige trap om toegang te krijgen tot de bovenste
verdiepingen. Deze trap toont het eerste voorbeeld van het decor met weelderige
glas-in-loodramen, die een regenboog van licht creëren.

lucasfox.co.nl/go/lgd30296

Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Wijngaarden, Uitzicht, Open haard, Exterior,
Chill out area, Alarm, , 
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Vanwege de ligging in een groot toeristisch gebied, gelegen aan de oevers van de
Hérault die per binnenschip stroomopwaarts kan worden bevaren, en het unieke
karakter van dit pand, is de mogelijkheid om hotel- en receptieactiviteiten te
ontwikkelen een troef om rekening mee te houden, en niet te vergeten de ideale
ligging aan de toegangswegen naar de prachtige steden Cap d'Agde, Agde, Marseillan,
Sète, Pézénas, Béziers en Montpellier.
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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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