
RESERVADO

REF. CER39681

970.000 € Masia - En venda - Reservado
Masia de 3 dormitoris en venda a La Cerdanya, Espanya
Espanya »  La Cerdanya »  17527

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

1.287m²
Plànol  

10.013m²
Dimensions del terreny

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.cat Carrer Major 2, Puigcerdà, La Cerdanya, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:cerdanya@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Masia del segle XVIII envoltada de camps i natura, situada
a Llívia

Mas Junqué és una masia ceretana del segle XVIII enclavada en un paratge
sorprenent i envoltada de camps i natura.

Les seves vistes panoràmiques a tota la vall la converteixen en un dels llocs més
bells de la part alta de la Vall (zona de Llívia i Cerdanya francesa)

Constitueix una peça única i exclusiva per a una família que cerqui la rehabilitació
d'un espai especial i únic.

La masia està situada a 1km del nucli de Gorguja, ia 3 minuts amb cotxe del poble de
Llívia.

Gran part de les edificacions existents són aprofitables per a la seva rehabilitació i no
està protegida com a masia catalogada, per la qual cosa la rehabilitació ofereix
moltes possibilitats.

La superfície de la finca en propietat és de 10.000 m2 (una hectàrea) i la superfície
total construïda és de 1.200 m2.

Mas Junqué representa un projecte de somni. Us convidem a somiar-hi.

lucasfox.cat/go/cer39681

Vistes a les muntanyes , Jardí, Llum natural,
Vistes, Llar de foc, Exterior, Balcó

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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