
REF. CBR11449

650.000 € Landhuis - Te koop
6 Slaapkamer landhuis te koop in El Gironés, Girona
Spanje »  Girona »  El Gironés »  17464

6
Slaapkamers  

1
Badkamers  

600m²
Plattegrond  

160.944m²
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 landgoed te renoveren, te koop in idyllische
landelijke omgeving in de buurt van Girona.

Uitstekende gelegenheid om deze historische boerderij te verwerven met de reeds
gerestaureerde structuur en inclusief water- en elektriciteitsinstallaties. Alle
restauratie van het interieur, evenals de deuren en ramen moeten nog worden
voltooid, met de mogelijkheid om het huis af te werken volgens de voorkeuren en
behoeften van de nieuwe eigenaar.

De boerderij ligt in een natuurlijke omgeving, omgeven door bergen en op slechts 1
kilometer van een klein stadje met een winkel, bars en een dorpsschool. Het centrum
van Girona ligt op 15 minuten rijden met de auto en de stranden van de Costa Brava
liggen op slechts 20 minuten rijden.

De boerderij dateert uit de 16e eeuw en biedt vele mogelijkheden om er een
gezinswoning van zes slaapkamers van te maken. Daarnaast is er een aparte schuur
van 120 m² met de mogelijkheid om deze om te bouwen tot gastenverblijf.

Het huis is gelegen op een perceel van 16 hectare, waarvan 7 hectare bestemd zijn
voor akkerbouw, ideaal als paardenbezit. Het heeft ook prachtige tuinen en
boomgaarden.

Ideaal als eerste of tweede verblijf voor iedereen die privé en rustig wil wonen, maar
toch dicht bij alle voorzieningen. Neem contact op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/cbr11449

Uitzicht op de bergen,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Renovatie object
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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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