
VERKOCHT

REF. LFCB867

1.295.000 € Huis / Villa - Verkocht
3 Slaapkamer huis / villa te koop in Pla de l'Estany, Girona
Spanje »  Girona »  Pla de l'Estany »  17831

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

1.126m²
Plattegrond  

92.000m²
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

Kasteel te kopen dichtbij Banyoles | 9ha privéland |
Onafhankelijk personeelshuis

Een 13e-eeuws kasteel te koop in de buurt van de stad Banyoles in de provincie
Girona . Deze prachtige, authentieke accommodatie ligt op een privéterrein van 9
hectare in de prachtige landelijke omgeving van de Pla de l'Estany  .

Het landgoed bestaat uit het hoofdgebouw van het kasteel van 872m2, een apart
personeelshuis van 254m2, agrarische bijgebouwen en 9 hectare grond, waarvan 2,2ha
is ingesteld op grasland en 7ha is bos.

Het kasteel ligt op slechts 15 km van de stad Banyoles met zijn prachtige meer en op
slechts 35 km van de stad Girona  en de internationale luchthaven .

Volgens verschillende publicaties was het kasteel het centrum van de baronie
Falgons, eigendom van de familie Cartellà, sinds de 13e eeuw. Er is een toren op elke
hoek van het kasteel en in het midden van het gebouw is een prachtige binnenplaats.

Het kasteel is zeer goed onderhouden en bewaard gebleven, maar zou baat hebben
bij enkele cosmetische verbeteringen. Het pand zou een uitstekende locatie zijn voor
speciale evenementen en functies.

Bekijk meer Girona onroerend goed om te kopen  .

lucasfox.co.nl/go/lfcb867

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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