
VERKOCHT

REF. LFCB453

1.250.000 € Landhuis - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Landhuis te koop in Pla de l'Estany, Girona
Spanje »  Girona »  Pla de l'Estany »  17820

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

645m²
Plattegrond  

160.000m²
Perceeloppervlakte

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

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


OMSCHRIJVING

Prachtig gerestaureerd 16e-eeuws stenen landhuis te
koop op slechts 8 km van het meer van Banyoles in de
provincie Girona - 16ha eigen grond, prachtige locatie op
een heuvel, prachtig uitzicht op de Pyreneeën

Dit uitzonderlijke landgoed, gelegen op slechts 8 km van het prachtige meer van
Banyoles op 16 hectare eigen grond, is gerestaureerd volgens de hoogste normen en
is een van de meest opvallende woningen in het gebied.

De accommodatie dateert oorspronkelijk uit de 16e eeuw en is door de huidige
eigenaren uitstekend gerestaureerd gedurende een periode van de afgelopen vier
jaar. Van buiten heeft het huis nog steeds alle kenmerken en kenmerken van een
typisch Catalaanse stenen masia, terwijl het interieur van het huis iets totaal
origineels biedt - een prachtige mix van modern en traditioneel met een duidelijke
oosterse invloed (een groot deel van het interieur was speciaal met de hand gemaakt
voor het onroerend goed en geïmporteerd uit Bali en andere landen in het Verre
Oosten). De achitect (Oriel Roselló) heeft ook slim gebruik gemaakt van ruimte en
licht met een groot open trappenhuis naar alle drie de niveaus van het pand en
royale woonruimtes en slaapkamers, allemaal met natuurlijk licht overstroomd.

De accommodatie ligt op een prachtige landelijke locatie op een heuvel op 16 hectare
eigen grond en biedt een uitzonderlijk uitzicht over de vulkanische heuvels van de
Garrotxa tot de besneeuwde Pyreneeën. Direct grenzend aan het pand is een
prachtige 12e-eeuwse kapel voor het exclusieve gebruik van de eigenaar 364 dagen
per jaar (behalve op 26 augustus, toen een mooie openbare mis werd gehouden en
bijgewoond door de families waarvan de voorouders het gebied gedurende vele
generaties bezetten).

Hoewel de accommodatie volledige privacy biedt, is de woning niet geïsoleerd, maar
slechts 8 km (7 minuten) van de stad Banyoles met zijn winkels, cafés en restaurants
en een spectaculair meer (gastheer voor de roei-evenementen op de Olympische
Spelen van Barcelona in 1992).

lucasfox.co.nl/go/lfcb453

Tuin, Terras, Parkeerplaats
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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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