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REF. LFCB467

2 250 000 € Herrgård - Såld
Excellent herrgård med 11 Sovrum till salu i La Garrotxa, Girona
Spanien »  Girona »  La Garrotxa »  17853

11
Sovrum  

10
Badrum  

1.250m²
Planlösning  

1.470.000m²
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
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ÖVERBLICK

Betydande lyxig pensionat med 11 sovrum med
oberoende ägares boende. Underbar utsikt, privat
trädgård och pool, 147ha mark med stall.

Denna exceptionella Girona-landsfastighet ligger i 147ha privat mark i de fantastiska
omgivningarna i de vulkaniska kullarna i Garrotxa-regionen, mellan städerna Olot och
Besalú. 

Den betydande egendom på 1 250 m², som går tillbaka till 1700-talet, har återställts
exceptionellt av sina nuvarande ägare och fungerar för närvarande som en lyxig
reträtt för landet.

Masien består av 8 individuellt utformade och generösa sviter i stora storlekar, flera
generösa mottagningsrum, personalboende, oberoende ägarbostad som upptar hela
fastighetens övre våning (300m²), ett spaområde inklusive massagerum, bastu och
utomhusjacuzzi, vackert underhålls skäl och trädgårdar, stall (160m²) och en 14m x 7m
pool. Fastigheten har total integritet och ligger i hjärtat av en vacker naturpark med
enkel åtkomst från närmaste väg.

Fastighetens inredning blandar moderna inslag med autentiska funktioner som är
typiska för en katalansk masía, inklusive synliga stenväggar, synliga träbjälkar och
välvda tak.

Fastigheten tillhandahålls av både elvatten och privat brunnsvatten och är kopplad
till elnätheten. Det finns centralvärme i hela och luftkonditionering i utvalda sovrum.

Detta är en av de vackraste restaurerade fastigheterna på marknaden på en av de
mest idylliska landplatserna. Det skulle göra en perfekt egendom för en köpare som
vill driva ett lyxigt hotell / gästhus och lätt kan omvandlas till en lyxig privat bostad.

lucasfox.se/go/lfcb467

Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Spa, Inrättning med hästridning,
Naturligt ljus, Parkett, Tidstypisk karaktär,
Parkering, Balkong, Brunn, Chill out plats,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Luftkonditionering, Öppen spis,
Solpaneler, Tvättstuga, Walk-in closet
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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.

REF. LFCB467

2 250 000 € Herrgård - Såld
Excellent herrgård med 11 Sovrum till salu i La Garrotxa, Girona
Spanien »  Girona »  La Garrotxa »  17853

11
Sovrum  

10
Badrum  

1.250m²
Planlösning  

1.470.000m²
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

	Betydande lyxig pensionat med 11 sovrum med oberoende ägares boende. Underbar utsikt, privat trädgård och pool, 147ha mark med stall.

