REF. GIR33033

1.150.000 € Castell / Palau - En venda

Castell / palau de 8 dormitoris en venda a La Selva, Girona
Espanya » Girona » La Selva » 17170

8

3

747m²

10,000m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Espectacular castell romànic del segle X amb vistes
immillorables a les Guilleries en venda a La Selva, Girona
Antic castell romànic amb torre del segle X (949), reformat als segles XV i XIX. Està
situat entre la Garrotxa i la Selva, a 25 minuts d'Olot i Girona. A causa de la seva
situació estratègica aquesta propietat exclusiva gaudeix d´unes impressionants
vistes a les Guilleries.
Edifici aïllat format per dues estructures dhabitatge annexes i una torre circular. Les
façanes són arrebossades amb la pedra vista i les cobertes, de doble vessant a
laterals. Les pedres de la façana són mitjanes i irregulars, però les de les cadenes
cantoneres són grans i ben escairades.

lucasfox.cat/go/gir33033
Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Llar de foc

Es tracta d'un edifici alt medieval, consistent en una torre circular i una sala
rectangular de gran qualitat arquitectònica, la qual tenia la funció defensiva, ja que
es conserven una sèrie de sageteres avui integrades a les parets mestres de la masia.
A aquest edifici original s'hi van afegir, als segles XVI i XIX, construccions adossades.
Des de la casa hi ha una visibilitat excel·lent de tota la plana, cosa que acredita la
seva històrica funció de vigilància territorial.
Una propietat històrica, única a la zona.
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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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