
REF. LFCB1084

1.145.000 € Masia - En venda
Masia de 20 dormitoris en venda a La Garrotxa, Girona
Espanya »  Girona »  La Garrotxa »  17811

20
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

2.754m²
Plànol  

3.000m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Una excel·lent oportunitat per adquirir un castell històric
del segle XII i establir un hotel boutique de luxe en un
dels pobles medievals més bonics de la província de
Girona

Aquest castell del segle XII es troba al centre d'un preciós poble medieval a la
província de Girona, a prop de la localitat d'Olot i envoltat per la zona volcànica de la
Garrotxa. 
La documentació més antiga que es conserva sobre la propietat es remunta a 1147 i
l'edifici ha experimentat nombroses modificacions i extensions al llarg dels segles. Es
creu que la torre, amb la seva porta romànica, pertany a la construcció original i data
de finals del segle X. 
El castell va ser habitat per última vegada per una escola de monges que va deixar la
propietat en la dècada de 1970. 
La propietat es distribueix en tres plantes al voltant d'un pati interior gran. 
Encara que l'estructura principal està en bones condicions, el castell requereix
renovacions extenses. 
La propietat és ideal per a un inversor que desitgi establir un hotel boutique a la
província de Girona que atrau molts visitants locals i internacionals.

lucasfox.cat/go/lfcb1084

Jardí, Terrassa, Aparcament
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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