
SÅLD

REF. LFCB867

1 295 000 € Hus/Villa - Såld
1200-tals slott till salu i 9HA privat mark, inbäddat i den vackra landsbygden bara
15 km från staden Banyoles i Pla de l' Estany
Spanien »  Girona »  Pla de l'Estany »  17831

3
Sovrum  

2
Badrum  

1.126m²
Planlösning  

92.000m²
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

Slott till salu nära Banyoles | 9HA privat mark |
Oberoende personalhus

Ett 1200-tals slott att köpa nära staden Banyoles i Girona provinsen . Denna vackra,
historiska fastighet ligger i 9HA av privat mark i de vackra natursköna omgivningarna i
Pla de l'Estany.

Ägorna omfattar slottsbyggnaden om 872 m2, ett separat personalhus 254 m2,
ekonomibyggnader och 9 hektar mark, varav 2.2ha används till betesmark och 7HA är
skogsmark.

Slottet ligger endast 15 km från staden Banyoles med sin vackra sjö och bara 35 km
från Girona stad och dess internationella flygplats.

Enligt till olika publikationer, var slottet centrum för barondömet Falgons, och tillhört
Cartellà familjen sedan 1200-talet. Det finns ett torn i varje hörn av slottet och mitt i
byggnaden finns en vacker innergård.

Slottet har varit mycket välskött och bevarat men skulle dra nytta av några
renoveringar. Fastigheten skulle vara perfekt som festlokal för speciella evenemang
och tillställningar.

Visa mer Girona fastigheter att köpa

lucasfox.se/go/lfcb867

Trädgård, Terrass, 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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