
REF. SIT7418

2 200 000 € Gård/Lantfastighet - Till salu
Excellent Gård/Lantfastighet till salu i Penedès, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Penedès »  

590m²
Planlösning  

4.400.000m²
Totalyta

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Spektakulär 440 hektar privat jaktgård med DO Penedès-
vingårdar och en masia från 1800-talet för att återställa, i
en vacker naturpark, 25 minuter från Sitges.

Den enorma 440-hektar stora lantgården ligger i de underbara böljande kullarna i
vinodlingsområdet Alt Penedès, 25 minuter från Sitges och bara en timme söder om
Barcelona City.

Gården innehåller ruinerna av en masia från det XVII-talet som upptar cirka 590 m²
för att återställa till sin tidigare härlighet. Det finns ett överflöd av privat mark för att
jaga små och stora vilt samt unga DO Cava, Penedès och Catalunya vingårdar. Landet
innehåller också många oliv- och mandelträd och har fantastisk utsikt över havet och
bergen.

Skogsvägarna inom den privata tomten är mycket välskötta eftersom de underhålls
av naturparken och majoriteten av gården har vägåtkomst. 
Detta är en unik möjlighet att äga en lantgård av denna storlek så nära Sitges och
Barcelona, som erbjuder enorm potential för användning som ett
landsbygdsturismprojekt eller en restaurang till exempel.

Mer information på begäran.

lucasfox.se/go/sit7418

Vingårdar, Utsikt, I behov av renovering ,
Brunn
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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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