
SÅLD

REF. SIT28362

675 000 € Herrgård - Såld
Excellent herrgård med 4 Sovrum till salu i Penedès, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Penedès »  08736

4
Sovrum  

3
Badrum  

340m²
Planlösning  

5.250m²
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

Vackert helrenoverat hus på landet med fantastisk utsikt
över de omgivande vingårdarna i det vackra
vinodlingsområdet Penedes.

Denna fantastiska lantliga egendom som har genomgått en totalrenovering nyligen
presenteras i oklanderligt skick som gör det möjligt för framtida ägare att flytta in
omedelbart. Den smakfulla renoveringen med stor uppmärksamhet på detaljer
inkluderar alla attraktiva originaldetaljer samt alla moderna bekvämligheter som
behövs för det moderna livet.

Denna fastighet består av huvudbyggnaden och annexet tidigare ett kycklinghus, men
nu består av ett stort sommarlounge och kök, perfekt för underhållning med sin
inbyggda grill och trippelfönster för att njuta av utsikten över den fantastiska
landsbygden. På nedre våningen finns verktyg, installationer och garage.

Huvudbyggnaden vetter mot en stor entré som leder till köket på landet, bostadsyta,
solig matsal, arbetsrum och tvättstuga med trappor som leder upp till en rymlig
landning med 4 dubbelrum inklusive en master svit på första våningen.

Utsidan består av en liten privat vingård, gräsmatta och träd och en stor svepande
uppfart. Det finns gott om utrymme för att installera en stor pool.

Detta underbara lanthus skulle vara ett perfekt andra hem för dem som söker lugn
och ro i vackra omgivningar. Alternativt på grund av dess närhet till de närliggande
städerna skulle det också bli ett underbart familjehem.

lucasfox.se/go/sit28362

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Vingårdar,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Öppen spis, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Brunn, 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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