
VERKOCHT

REF. CBR2056

790.000 € Huis / Villa - Verkocht
Huis / Villa te koop in Alt Emporda, Girona
Spanje »  Girona »  Alt Empordà »  17773

1.400m²
Plattegrond  

45.000m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Een prachtig landhuis, 900m² bouw en 40.000m² grond op
loopafstand van Pontós. Het pand is van binnen geopend,
waardoor de kleinere gebieden opnieuw worden verdeeld
in grotere en nu klaar voor het uitstekende project dat
moet worden uitgevoerd.

Een prachtig landgoed uit de 18e eeuw in Girona, te koop op een prachtige locatie op
het platteland, met volledige privacy en met een prachtig uitzicht over de omliggende
velden en heuvels.

Genesteld in het midden van het platteland, toegankelijk via een weggetje, werd het
pand ooit bezocht door bekende artiesten en auteurs die veel van hun inspiratie
opgedaan hadden op locaties zoals deze. Het is de belichaming van de rust in een
natuurlijke omgeving en zou een perfecte woning zijn om van te genieten en te
bewonderen.

De masia heeft er al baat bij om intern gewist te zijn en is klaar om het project te
laten beginnen. Het goedgekeurde project, eenmaal uitgevoerd, zal een woning
bieden die een luxe levensstijl biedt, volgens hedendaagse normen, voor de
toekomstige eigenaren. Een fitnessruimte, een spa en banketzaal zijn slechts enkele
van de plannen binnen het project. Het dossier van dit project is op aanvraag
beschikbaar. Veel van de prachtige originele kenmerken zijn gehandhaafd om het
oorspronkelijke karakter van het interieur te behouden.

lucasfox.co.nl/go/cbr2056

Tuin, Exterior

REF. CBR2056

790.000 € Huis / Villa - Verkocht
Huis / Villa te koop in Alt Emporda, Girona
Spanje »  Girona »  Alt Empordà »  17773

1.400m²
Plattegrond  

45.000m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.co.nl/go/cbr2056
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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