REF. LFCB867

1.295.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Castell del segle XIII en venda amb 9 ha de terreny privat en un entorn molt bonic,
a només 15 km de Banyoles, al Pla de l'Estany
Espanya » Girona » Pla de l'Estany » 17831
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VENUT/UDA

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

Castell a prop de Banyoles | 9 ha de terreny privat | casa
del servei independent
Castell del segle XIII en venda a prop de Banyoles, a la província de Girona
Aquesta propietat preciosa i autèntica té un terreny de 9 ha en el magnífic entorn
rural del Pla de l'Estany.
La finca inclou el castell principal de 872 m2, una casa del servei de 254 m2,
dependències agrícoles i 9 ha de terreny, de les quals 2,2 ha són pastures i 7 ha,
boscos.

lucasfox.cat/go/lfcb867
Terrassa, Jardí, Aparcament

El castell es troba a 15 km de Banyoles i el seu magnífic llac, i a només 35 km de
Girona i l'aeroport.
Segons diverses revistes, el castell va ser el centre de la baronia de Falgons,
propietat de la família Cartellà, des del segle XIII. Té una torre cada cantonada i en el
centre de l'edifici hi ha un pati interior preciós.
El castell s'ha conservat molt bé, però es podrien millorar alguns aspectes estètics.
La propietat pot convertir-se en un centre d'esdeveniments i funcions ideal.
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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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