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Excellent herrgård med 9 Sovrum till salu i Garraf, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Garraf »  08870
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400m²
Planlösning  

1.270.000m²
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ÖVERBLICK

Lantgård till salu nära Sitges, med en separat ruin att
utveckla, perfekt för att hålla privata och
företagsevenemang.

Denna totalrenoverade villa ligger på 127 hektar parkområde bara 15 minuter från
Sitges. Här erbjuds lyx och avskildhet med otrolig 360º-utsikt över naturen och havet.

Denna imponerande familjegendom är klar till en mycket hög standard med en
blandning av ytbehandlingar från polerat cement till mosaikplattor, villan har många
mottagningsområden och vackra sovrum som alla har utsikt över anlagda trädgårdar
och böljande parker till det glittrande Medelhavet.

Den otroliga master-sviten har sin egen vinterträdgård som vetter mot en stor terrass
som löper längs hela huset med vidsträckt utsikt. Flera av de andra sovrummen har
direkt tillgång till trädgården och terrassen.

Utanför omges huset av frodiga planteringar och palmer och ansluter till 127 hektar
park, medan en fantastisk infinitypool är det perfekta stället att njuta av de naturliga
och privata omgivningarna.

Gården inkluderar ett ytterligare renoveringsprojekt som verkligen höjer denna redan
fantastiska fastighet. Renoveringsprojektet inkluderar arkitektplaner för att utveckla
de befintliga ruinerna till en annan avancerad fastighet på platsen och planerna har
redan godkänts och beviljats tillstånd från de lokala myndigheterna. Detta projekt
kan användas för en potentiell gästfrihetsföretag.

lucasfox.se/go/sit6867

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Turistlicens,
Renoverad, Öppen spis, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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