
REF. LFCB735

4.750.000 € Vinyes - En venda
Preciosa finca rural en venda amb vinyes, ubicada a 12km de Figueres (Alt
Empordà). 80 ha de terreny privat que inclou 6,9ha de vinyes i 17ha d’oliveres.
Instal•lacions vinícoles
Espanya »  Girona »  Alt Empordà »  17741

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

1.300m²
Plànol  

800.000m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Finca rural en venda a Girona | vinyes operatives amb
instal•lacions de producció | pròpia marca de vi negre i
blanc | marca pròpia d’oli d’oliva | masia del segle XVIII
amb piscina i jardí | vistes espectaculars de totes les
vinyes | casa del servei

Aquestes magnífiques vinyes en venda a Girona es troben en un turó de 250m
d’alçada amb vistes excel·lents de les vinyes privades i les oliveres, i del paisatge de
l’Alt Empordà. A l’est, les vistes arriben fins a la badia de Roses i Torroella de Montgrí,
i al nord i oest a la muntanya de la Mare de Déu del Mont.

La finca inclou una preciosa propietat de pedra del segle XVIII (500m ), restaurada
per complet els anys 90, amb jardins de gespa i piscina, i una casa del servei
independent.

La propietat està envoltada per 80 hectàrees de terreny privat, incloses 6,9ha de
vinyes i 17ha d’oliveres (4500 oliveres). Les 58 ha restants són bosc, tot i que es
disposa del permís de la Generalitat per convertir-lo en terreny agrícola.

Les instal·lacions de producció de vi són extenses i inclou una nau de producció de
250m , que conté dipòsits d’acer inoxidable, la premsa i altra maquinària. També hi
ha un magatzem amb més de 200 barrils de roure, situat a la planta baixa per
mantenir la temperatura freda i constant. Hi ha una altra nau de 300m  i un graner de
250m , on es guarda la maquinària agrícola.

Les instal·lacions de producció vinícola es van reformar el 2000 amb la intenció de
produir un vi de qualitat mitjana-alta.

Amb la capacitat actual, la finca produeix 25 000 litres de vi, de quatre varietats
diferents guardonades i certificades oficialment sota l’etiqueta Denominació d’Origen
Empordà.

Pel que fa a l’oli, en produeix 35 000 litres. L’oli encara no ha sortit al mercat.

lucasfox.cat/go/lfcb735

Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Característiques d'època, Vinyes,
Aparcament, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Calefacció, Llar de foc, Pou,
Safareig, Traster, Vistes
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La finca és ideal per a un comprador que busqui una propietat rural atractiva i que
tingui un interès en produir i comercialitzar el seu propi vi i oli. Per aquells que
vulguin augmentar l’explotació comercial de la finca, hi ha la possibilitat d’ampliar
les vinyes i les oliveres actuals, i per tant augmentar la producció actual.
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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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