
VERKOCHT

REF. LFCB682

1.650.000 € Landhuis - Verkocht
Excellent 10 Slaapkamer landhuis te koop in El Gironés, Girona
Spanje »  Girona »  El Gironés »  17244

10
Slaapkamers  

9
Badkamers  

1.100m²
Plattegrond  

250.000m²
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

Aantrekkelijk landelijk toevluchtsoord - bij uitstek
geschikt als landelijk pension - met 25 hectare eigen
grond, gelegen op slechts 20 minuten van de stad Girona

Oorspronkelijk gebouwd in 1781, ligt dit aantrekkelijke landhuis in Girona om te
kopen in een prachtige landelijke omgeving op slechts een paar minuten van de
dichtstbijzijnde stad (Cassa de la Selva) en op slechts 20 minuten van de luchthaven
van Girona en de dichtstbijzijnde stranden van de Costa Brava.

Het pand staat op 25 hectare eigen grond met een meer, een tuin met zwembad,
velden en bossen. Het pand geniet van totale rust en privacy.

Het pand is bij uitstek geschikt als rustiek hotelbedrijf en is volledig ingericht om als
zodanig te opereren. Er is ook de mogelijkheid om als kampeerbedrijf te exploiteren,
mits het behalen van de benodigde vergunningen, of om een privé-manege te
creëren. Het kan ook worden omgebouwd tot een privéwoning.

In totaal beschikt het pand over 10 slaapkamers en 9 badkamers en omvat het
woongedeelte voor een inwonende manager of eigenaar.

Extra functies:

- 8 suites met de mogelijkheid om er nog 3 toe te voegen

- Professionele keukens

- Netstroom

- 3 privéputten

- 25ha grond waarvan 8ha weiland en 17ha bos

lucasfox.co.nl/go/lfcb682

Zwembad, Tuin, Terras,
Monumentale details, Parkeerplaats,
Waterput, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Open haard,
Dichtbij internationale scholen,
Airconditioning
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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.

REF. LFCB682

1.650.000 € Landhuis - Verkocht
Excellent 10 Slaapkamer landhuis te koop in El Gironés, Girona
Spanje »  Girona »  El Gironés »  17244

10
Slaapkamers  

9
Badkamers  

1.100m²
Plattegrond  

250.000m²
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

	Aantrekkelijk landelijk toevluchtsoord - bij uitstek geschikt als landelijk pension - met 25 hectare eigen grond, gelegen op slechts 20 minuten van de stad Girona

