
REF. LFCB942

2.400.000 € Casa / Vil·la - En venda
Una de les propietats rurals de luxe més exquisides de Girona, aquesta magnífica
mansió està ubicada en un terreny privat de 150 hectàrees a l’Alt Empordà, tocant
França
Espanya »  Girona »  Alt Empordà »  17720

9
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

920m²
Plànol  

1.480.000m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Magnífica casa rural de luxe amb 6 dormitoris ubicada als
Pirineus | 150 ha de terreny privat – llinda amb França –
ruïnes d’un castell antic | privacitat total | casa del servei
independent amb 3 dormitoris | acabats d’alta qualitat |
vistes magnífiques

Aquesta propietat rural exquisida en venda és una de les propietats de luxe més
destacades de la regió. Ha estat reformada magníficament i està ubicada en una
terreny privat de 148 ha. Aquesta mansió de 2000m2 es troba en un entorn preciós,
els Pirineus, a només 25 km de Figueres.

La finca, que llinda amb França i inclou les ruïnes d’un castell antic, gaudeix d’unes
vistes espectaculars i ofereix privacitat i tranquil·litat totals. La propietat es troba a
només 2km del poble més proper, a 40 km de les platges més properes de la Costa
Brava, a 70 km de Girona i l’aeroport i a 170km de Barcelona.

La propietat va ser reformada per complet pels propietaris actuals, un projecte que
va tardar 3 anys i es va acabar el 2012. La restauració es va dur a terme utilitzant els
materials de més alta qualitat i amb els mobles i accessoris de més luxe.

La finca inclou la casa principal, que té 6 dormitoris i 6 cambres de bany, la casa del
servei o de convidats amb 3 dormitoris i un garatge per a 4 cotxes.

La propietat està orientada cap al sud i gaudeix d’unes vistes espectaculars dels
Pirineus i dels turons de l’Alt Empordà.

L’aigua prové de 2 pous privats i, tot i que la propietat encara no està connectada a la
corrent elèctrica, ja s’ha aprovat el projecte per connectar-la el 2014 (inclòs en el
preu).

La propietat es ven totalment moblada.

lucasfox.cat/go/lfcb942

Terrassa, Jardí, Ascensor, 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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