
REF. GIR34622

580.000 € Masia - En venda
Masia en venda a Alt Empordà, Girona
Espanya »  Girona »  Alt Empordà »  17747

1.300m²
Plànol  

108.749m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Conjunt de masies ruïnoses del segle XVII per rehabilitar
situades a dalt d'un turó amb vistes estupendes a Alt
Empordà, Girona

Conjunt arquitectònic format per dues masies i un ampli paller en estat ruïnós
pendents de rehabilitació integral, situat a dalt d'un turó amb espectaculars vistes.

Els orígens d'aquesta propietat són del segle XVII, i encara manté tota la seva
essència intacta, oferint la possibilitat de desenvolupar un projecte únic de
rehabilitació a mida de cada necessitat, des de la seva transformació a casa familiar a
la reconversió a negoci de turisme rural, i fins i tot hoteler.

Possibilitat de comprar opcionalment un terreny agrícola limítrof de 8,6 hectàrees,
que permetria complementar molt bé la propietat.

lucasfox.cat/go/gir34622

Vistes a les muntanyes
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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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