
REF. LFS7231

2.500.000 € Casa rural - Venda
casa rural Quartos with 298m² terraço à venda em Sant Pere Ribes, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

6
Quartos  

3
wc  

720m²
Plano  

10.000m²
area do terreno  

298m²
Terraço

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Major, 34, Sitges, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Bela propriedade rural localizada em um hectare de terra
com piscina e vários anexos em um ambiente natural
muito perto de Sitges

Esta propriedade rural histórica única está à venda em Sitges. A propriedade inclui a
casa principal, seus anexos e um belo ambiente com um hectare de terra privada. É a
propriedade perfeita para ter um exclusivo hotel boutique / B&B ou um retiro de
luxo privado. lucasfox.pt/go/lfs7231

Vistas à montanha, Terraço, Piscina, Jardim,
Jacuzzi, Vinhedos, Tectos altos, Luz natural,
Características da época, Estacionamento,
Vistas, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Painéis solares , Janelas de vidro duplo ,
Interior, Exterior, Churrasco, Chaminé,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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