
VERKOCHT
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1.900.000 € Huis / Villa - Verkocht
12 Slaapkamer huis / villa met 500m² Tuin te koop in Sant Pere Ribes, Barcelona
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4
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746m²
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703m²
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OMSCHRIJVING

Grand Modernista woning op het centrale plein van Sant
Pere de Ribes, met 12 slaapkamers en 3 grote
woonruimtes, verdeeld over 3 verdiepingen met
ambachtelijke plafonds, hydraulische mozaïektegels en
originele fresco&#39;s.

Dit prachtige historische pand ligt op een toplocatie aan het levendige centrale plein
van Sant Pere de Ribes, het centrum van het dorpsleven.

Een uitstekend voorbeeld van de Modernista-beweging uit de vroege 20e eeuw,
ongelooflijke aandacht voor detail is besteed aan zowel de buitenkant als de
interieurafwerking. Met originele hydraulische mozaïekvloeren, nog steeds in de
mode vandaag, evenals uitgebreide kroonlijsten, een majestueuze centrale trap en
muren versierd met fresco's, kon het pand gemakkelijk in zijn oude glorie worden
hersteld.

Het meet een enorme 746m² met een tuin van 500m², die een eigen straatingang
heeft, het huis is momenteel als volgt verdeeld:

Twee voordeuren leiden naar een hal met de prachtige centrale trap. De begane
grond bestaat uit twee grote slaapkamers met kroonluchters en fresco's en een extra
slaapkamer met kleedkamer die leidt naar een badkamer met charmante originele
kenmerken. Een grote woonkamer met open haard leidt ook aan de ene kant naar de
badkamer en heeft toegang tot de tuin en een keuken. De tuin heeft een waterput,
bijgebouwen, een badkamer en een charmante smeedijzeren poort naar de weg.

Op de eerste verdieping vinden we 5 grote slaapkamers die met elkaar zijn
verbonden en een verdere woonkamer die leidt naar het terras van deze verdieping.
Het terras, dat uitkijkt op de tuin, is ook toegankelijk via een andere slaapkamer en
een badkamer.

De derde verdieping heeft meer eenvoudige metselwerkafwerkingen met dezelfde
hoge plafonds en beschikt over nog vier slaapkamers en een andere woonkamer en
badkamer.

Uiteindelijk gaan we de trap op naar een groot dakterras met een prachtig uitzicht op
het plein, het dorp, de kerk en het omliggende platteland.

lucasfox.co.nl/go/sit17515

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Modernistisch gebouw,
Waterput, Uitzicht, Renovatie object,
Open haard, Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Balkon
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Het pand, dat centrale verwarming op gas heeft, zou kunnen worden gerestaureerd in
een groot eengezinswoning, of gezien zijn ongelooflijke afmetingen, opnieuw
geconfigureerd en omgezet in een luxe boetiekhotel, indien de juiste machtigingen
worden gevraagd.

Een unieke kans om een stukje Catalaanse geschiedenis te kopen in het midden van
een bloeiend dorp op slechts 4 km van Sitges.
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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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