
VERKOCHT

REF. CBR17216

750.000 € Landhuis - Verkocht
15 Slaapkamer landhuis te koop in Pla de l'Estany, Girona
Spanje »  Girona »  Pla de l'Estany »  17834

15
Slaapkamers  

1
Badkamers  

2.440m²
Plattegrond  

1.200.000m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig landgoed te koop in Plà de l&#39;Estany, met
een privékapel, meer dan 2.400 m² bebouwd gebied om
te renoveren, 120 ha land en een prachtig weids uitzicht.

Deze verbazingwekkende statige boerderij dateert uit de 16e eeuw en bevindt zich op
een prominente locatie aan de zijkant van een berg met uitzicht op de Plà de l'Estany
met verreikende uitzichten op de kust. Het is omgeven door 120 ha overwegend
bosland en omvat enkele weilanden en terrassen rondom het huis zelf.

Het pand bestaat uit een 3 verdiepingen tellende hoofdboerderij die volledig moet
worden gerestaureerd, een aparte volledig gerestaureerde schuur die nu is
omgebouwd tot een prachtig huis met 1 slaapkamer, een privékapel en verschillende
voormalige bijgebouwen rondom het hoofdgebouw die nu in complete ruïnes zijn
maar kan worden herbouwd.

Het hoofdgebouw beschikt over een grote majestueuze centrale hal met gewelfde
plafonds en directe toegang tot het ruime terras, van waaruit het mooiste uitzicht in
alle richtingen kan worden gewaardeerd. Het huis bestaat ook uit verschillende
slaapkamers, een grote landelijke keuken met terras op het zuiden, veel kamers op
de eerste verdieping en traditionele stallen en kelders op de begane grond met
gewelfde stenen plafonds.

Kenmerken omvatten een afgesloten binnenplaats, de prachtige kapel, een
indrukwekkende waterput en verschillende details in geslepen steen die de welvaart
waarin het werd gebouwd tonen.

Deze woning heeft veel potentieel en is ideaal voor iedereen met een groot project in
gedachten die een historisch en charmant landgoed wil, met veel privacy en rust,
maar ook dicht bij een stad en voorzieningen moet zijn.

lucasfox.co.nl/go/cbr17216

Uitzicht op de bergen, Terras,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Parkeerplaats, Waterput, Renovatie object,
Open haard, Diervriendelijk
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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