
REF. LFCB735

4 750 000 € Vingård - Till salu
Vacker Girona herrgård till salu med fungerande vingård, endast 12 km från
Figueres i Alt Emporda. 80 ha privat mark inklusive 5 ha vinstockar och 17 ha
olivträd. Fullt fungerande vinproduktionsanläggning på plats.
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17741

6
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6
Badrum  

1.300m²
Planlösning  

800.000m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Superb Girona herrgård till salu | Fungerande vingård
med produktion på plats | Rött och vitt vin, eget märke |
Olivolja, eget märke | 1700-tals gård med pool och
trädgård | Fantastisk utsikt över de omgivande
vinodlingarna | Personalhus

Denna utsökta Girona vingård till salu  ligger på en kulle, 250 m över havet, med
fantastisk utsikt över sina privata vinodlingar och olivlundar samt över den vackra
naturen i Alt Emporda. I öst sträcker sig utsikten så långt som Rosesbukten och
Torroella de Montgrí på Costa Brava och i norr och väst till Mare de Deu del Mont
berget.

Ägorna omfattar en vacker, 1700-tals stenfastighet (500 m2) - helt återställd under
1990-talet - med härliga trädgårdar, lummiga gräsmattor och swimmingpool, samt ett
oberoende personalhus.

Fastigheten är omgiven av 80 hektar privat mark, däribland 5 ha vingårdar och 17 ha
olivlundar (4500 olivträd). De resterande 58 ha är skog men det finns tillstånd från
Generalitat att omvandla denna mark till ytterligare vinodlingar och olivlundar.

Det finns omfattande vinproduktionsanläggningar på plats, inklusive ett
produktionslager om ca 250 m2 med lager i rostfritt stål, press och andra
produktionsmaskiner. Det finns ytterligare ett lagringsområde med över 200 ekfat,
beläget under markytan för att bibehålla en konstant, kall temperatur. Det finns
ytterligare ett 300 m2 lager och en lada om 250 m2 som inrymmer jordbruksmaskiner.

Alla vinproduktionsanläggningarna uppgraderas under 2000 i syfte med att
producera en medelhög nivå av vin.

Vid befintlig kapacitet, producerar gården 25 000 liter vin. Vingården säljer för
närvarande 4 olika sorters prisbelönta vin, officiellt certifierade enligt DO Emporda
etiketten.

Vid befintlig kapacitet, producerar gården 35 000 liter olivolja. Oljan har ännu ej
introducerats på marknaden.

lucasfox.se/go/lfcb735

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Tidstypisk karaktär,
Vingårdar, Parkering, Balkong, Brunn,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Öppen spis, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utsikt
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Gården skulle helst passa en köpare som söker en attraktiv lantfastighet med ett
intresse för att producera och kommersialisera sitt eget vin och olivolja. För en
köpare som vill öka det kommersiella utnyttjandet av gården, finns möjligheten att
avsevärt utvidga de befintliga vingårdarna och olivlundarna och väsentligt öka den
nuvarande produktionen.
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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. LFCB735

4 750 000 € Vingård - Till salu
Vacker Girona herrgård till salu med fungerande vingård, endast 12 km från
Figueres i Alt Emporda. 80 ha privat mark inklusive 5 ha vinstockar och 17 ha
olivträd. Fullt fungerande vinproduktionsanläggning på plats.
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17741

6
Sovrum  

6
Badrum  

1.300m²
Planlösning  

800.000m²
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

	Superb Girona herrgård till salu | Fungerande vingård med produktion på plats | Rött och vitt vin, eget märke | Olivolja, eget märke | 1700-tals gård med pool och trädgård | Fantastisk utsikt över de omgivande vinodlingarna | Personalhus

