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4
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500m²
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ÖVERBLICK

Grand Modernista-fastigheten på det centrala torget i
Sant Pere de Ribes erbjuder 12 sovrum och 3 stora
vardagsrum, som ligger över 3 våningar med
hantverkstak, hydrauliska mosaikplattor och
originalfreskos.

Denna utsökta fastighetsperiod har ett utmärkt läge på det livliga huvudtorget i Sant
Pere de Ribes, centrum i bylivet.

Ett utmärkt exempel på Modernista-rörelsen i början av 1900-talet, otrolig
uppmärksamhet på detaljer har ägnats åt både dess yttre och inre ytor. Med originalt
hydrauliskt mosaikgolv, som fortfarande är modernt idag, liksom genomarbetad
kornisering, en majestätisk central trappa och väggar prydda med fresker, kunde
fastigheten lätt återställas till sin tidigare härlighet.

Mätning av en enorm 746m² med en 500m² trädgård, som har en egen gataingång, är
huset för närvarande distribuerat enligt följande:

Två ytterdörrar leder till en entré med den fantastiska centrala trappan.
Bottenvåningen består av två stora sovrum med ljuskronor och fresker och ett
ytterligare sovrum med omklädningsrum som leder till ett badrum med charmiga
originaldetaljer. Ett huvudrum med öppen spis leder också till badrummet på ena
sidan och har tillgång till trädgården och ett kök. Trädgården har en brunn, uthus,
badrum och charmiga smidesjärnport till vägen.

På första våningen hittar vi 5 stora sovrum som är anslutna till varandra och ett
ytterligare vardagsrum som leder till denna vånings terrass. Terrassen, som har utsikt
över trädgården, kan också nås med ytterligare ett sovrum och ett badrum.

Tredje våningen har enklare tegelarbeten med samma höga tak och har fyra sovrum
till och ett annat vardagsrum och badrum.

Slutligen går vi uppför trappan till en stor takterrass med fantastisk utsikt över torget,
byn, kyrkan och det omgivande landskapet.

lucasfox.se/go/sit17515

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , , Utsikt,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Förråd, Exteriör,
Brunn, Balkong
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Fastigheten, som har centralvärme för gas, kan återställas till ett stort enskilt
familjhem, eller med tanke på dess otroliga dimensioner, omkonfigureras och
omvandlas till ett exklusivt boutiquehotell, om lämpliga behörigheter söks.

En unik möjlighet att köpa ett stycke katalansk historia mitt i en blomstrande by bara
4 km från Sitges.
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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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