
RESERVERAD

REF. SIT38429

495 000 € Herrgård - Till salu - Reserverad
Herrgård med 4 Sovrum till salu i Penedès, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Penedès »  08737

4
Sovrum  

2
Badrum  

360m²
Planlösning  

10.989m²
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 renoverat hus på landet med olivlund och
fantastisk utsikt över de omgivande vingårdarna som
ligger i det vackra vinområdet Penedes.

Denna fantastiska lantegendom har genomgått en fullständig renovering och
presenteras i perfekt skick, vilket gör det möjligt för framtida ägare att flytta in
omedelbart. Den smakfulla renoveringen med stor uppmärksamhet på detaljer
inkluderar några av de attraktiva originaldetaljerna.

Denna fastighet består av huvudbyggnaden och annexet som en liten lada som enkelt
kan göras om till gästlägenhet eller inredas för annat bruk, till exempel som
konstnärsateljé enligt nya köpares önskemål.

Huvudhuset vetter mot en rymlig hall med öppen spis och en kontorsplats bredvid.
När vi passerar trappan på bottenvåningen hittar vi en andra hall, som ger tillgång till
det lantliga köket, vardagsrummet med öppen spis, en solig matsal och det första
badrummet. Går man uppför trappan ger en hall tillgång till fyra dubbelrum och ett
andra familjebadrum.

Utanför finner vi en platt trädgård på cirka 500 m² och en olivlund på cirka 1 hektar
med 600 olivträd. Det finns gott om utrymme för att installera en pool i trädgården
framför huset där vi hittar en stor täckt terrass för uteliv året runt. Det är möjligt att
parkera 3 bilar bekvämt inne i fastigheten.

Detta vackra hus på landet skulle vara ett perfekt andra hem för dem som söker lugn
och ro i vackra omgivningar. Vad mer är, på grund av dess närhet till de närliggande
städerna, skulle det också göra ett underbart familjehem.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/sit38429

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Vingårdar, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt
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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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