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3.500.000 € Casa rural - Venda
Casa rural Quartos à venda em El Gironés, Girona
Spain »  Girona »  El Gironés »  17462
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+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.pt Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
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DESCRIÇÃO

Esta fazenda magnífica, com uma fazenda imponente e 14
hectares de terra, oferece vistas fantásticas sobre o
Empordà, muita privacidade, quadras para 13 cavalos e 4
apartamentos turísticos independentes.

Esta impressionante propriedade histórica de 14 hectares possui uma majestosa
fazenda com uma torre de defesa, piscina e alpendre de verão, localizado no antigo
celeiro, estábulos e quatro apartamentos independentes.

Está localizado numa pequena colina com vistas imbatíveis e perto de uma bela
cidade medieval.

A fazenda principal possui 1.173 m² construídos, distribuídos em três andares, e
possui 5 quartos, 4 banheiros, escritório, cozinha, sala de jantar ampla, várias salas
de estar e terraço com vistas espetaculares. O térreo abriga uma adega, salas
polivalentes, uma cozinha de serviço, um lavabo, uma sala de máquinas e um pátio
interior romântico com acesso à despensa e à cozinha do primeiro andar.

O ambiente da fazenda se beneficia de jardins bem cuidados, com plantas, arbustos e
árvores nativas. Na parte mais alta da propriedade, há a piscina de 70 m² e uma área
de relaxamento com churrasco no antigo celeiro.

A poucos metros da fazenda, mas fora da vista, a área equestre está localizada com
13 estábulos amplos, chuveiros, áreas de armazenamento e celeiros. Há também duas
trilhas para andar e vários piquetes.

Além disso, oferece 4 apartamentos turísticos independentes, distribuídos em dois
edifícios ao redor dos jardins da propriedade, dois apartamentos em cada bloco. Dois
apartamentos têm 2 quartos e os outros dois têm um quarto duplo. Todos têm
amplos terraços e vistas maravilhosas.

A fazenda possui excelentes acessos, abastecimento municipal de água, luz, telefone
e wifi.

Uma fazenda única, ideal para um projeto turístico ou uma família numerosa com
várias gerações.

lucasfox.pt/go/gir23446

Vistas à montanha, Piscina, Jardim,
Centro hípico, Edificio da época,
Características da época, Cozinha equipada,
Churrasco, Chaminé, Biblioteca,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Aquecimento
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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