
REF. LFCB1084

1 145 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 20 Sovrum till salu i La Garrotxa, Girona
Spanien »  Girona »  La Garrotxa »  17811

20
Sovrum  

5
Badrum  

2.754m²
Planlösning  

3.000m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Ett fantastiskt tillfälle att skaffa ett historiskt slott från
1200-talet och etablera ett avancerat boutiquehotell i ett
av Girona-provinsens vackraste medeltida byar

Detta magnifika 1100-tals slott att köpa ligger i centrum av en vacker medeltida by i
Girona-provinsen, nära staden Olot och med en dramatisk bakgrund av de vulkaniska
kullarna i La Garrotxa.

Den tidigaste dokumentationen om fastigheten går tillbaka till 1147 och byggnaden
har genomgått många modifieringar och utvidgningar under de påföljande
århundradena. Tornet, som har en romansk dörr, tros vara den ursprungliga
konstruktionen, från omkring slutet av 10-talet.

Fram till 1970-talet var slottet bebodt av en skola av nunnor.

Fastigheten är uppbyggd över tre nivåer och byggd runt en stor innergård.

Även om huvudstrukturen är i gott skick kräver slottet omfattande renovering.

Fastigheten skulle vara idealisk för en investerare som vill etablera en butik med 27
viktiga (aprox) boutiquehotell i ett område i Girona-provinsen som lockar ett stort
antal både nationella och internationella besökare.

Se mer Girona fastigheter att köpa.

lucasfox.se/go/lfcb1084

Terrass, Trädgård, Parkering
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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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