
REF. LGD36148

3.755.000 € Kasteel / Paleis - Te koop
Excellent 22 Slaapkamer kasteel / paleis met 5,000m² Tuin te koop in South France
France »  

22
Slaapkamers  

1.000m²
Plattegrond  

500.000m²
Perceeloppervlakte  

3.000m²
Terras  

5.000m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Charmant wijndomein met een volledig gerenoveerd deel
dat kan worden gebruikt als landelijk hotel of als
aanvullende locatie voor recepties in een idyllische
omgeving.

Deze accommodatie ligt op 30 minuten van Montpellier, tussen Pezenas en Agde,
twee van de belangrijkste toeristische trekpleisters in de Languedoc.

De gerenoveerde herenhuizen bieden 19 slaapkamers en hun bijgebouwen voor
ongeveer 1.000 m² oppervlakte, plus ongeveer 650 m² gerenoveerd maar om te zetten
in ontvangstruimten of andere, het geheel op 3.000 m² totale oppervlakte. Het
gebouw in Occitaanse stijl met een toren van 3 verdiepingen maakt het een
imposante en prestigieuze plek, waar wijntoerisme zijn plaats heeft.

Eindelijk, een wijngaard en kwaliteitsland van 50 ha completeren deze opmerkelijke
en onvermoede plek. De wijngaard bestaat uit 27 hectare met een kwaliteit Vin de
Pays d'Oc druivensoort zoals Chardonnay, Viognier, Cinsault, Merlot, Syrah en
Grenache.

Al deze elementen, de ligging en de gerenoveerde delen maken dit pand tot een
zeldzaam en uitzonderlijk pand in de Languedoc.

lucasfox.co.nl/go/lgd36148

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Wijngaarden, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Chill out area, Barbecue,
Alarm, 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.
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