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DESCRIPCIÓ

Magnífica finca històrica amb diverses edificacions i 137
hectàrees de terreny que inclouen oliveres, en venda a
prop de Girona.

És una de les finques rurals més extenses de la comarca, situada en una ubicació
Premium a prop de la ciutat de Girona, a la Costa Brava. La finca se situa sobre un
terreny de 132 hectàrees que contempla diverses edificacions, incloent-hi una masia
del segle XII i una granja (no operativa actualment). La finca inclou 35 hectàrees
destinades a oliverars, explotats comercialment i amb una producció anual de 15.000
litres d'oli d'oliva. A més a més, compta amb un gran dipòsit privat amb una capacitat
de 160.000 m3 d'aigua, suficient per regar tota la finca.

La casa principal integra la seva pròpia capella privada, piscina, jardins emmurallats i
un pati interior preciós. També ofereix vistes panoràmiques espectaculars als camps
d'oliveres privades i feia els Pirineus a l'horitzó.

Tota la propietat està impregnada d'història i luxe, perfectament combinats i amb
excel·lents resultats. La planta baixa s'ha reformat amb acabats de la més alta
qualitat, mentre que s'ha preservat el caràcter i els elements arquitectònics originals
a les plantes superiors. Aquestes disposen de nombrosos dormitoris i un vestíbul
espectacular amb parets i sostres amb pintures molt elaborades.

La propietat consta de diversos vestíbuls amb un gran porxo d'estiu amb vista sobre
el jardí emmurallat. Els interiors són grans i oberts, amb pedra natural, rajoles i
característiques originals de lèpoca precioses.

A banda dels oliverars, la finca destina 15 hectàrees a camps de cultiu i unes 100
hectàrees a bosc amb vegetació mediterrània.

Aquesta finca única ofereix una infinitat de possibilitats per a un possible inversor. La
seva ubicació i característiques la fan ideal per a la seva explotació comercial, també
és possible destinar-la a un hotel de luxe, resort rural o per a fins agrícoles.

lucasfox.cat/go/cbr11491

Terrassa, Piscina, Jardí, Sostres alts,
Propietat d'època, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Vistes, Vestidor, Pou, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Entrada de servei,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma
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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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