
VENDIDO

REF. CBR17600

840.000 € Casa rural - Vendido
Casa rural Quartos à venda em Baix Emporda, Girona
Spain »  Girona »  Baix Emporda »  17132

10
Quartos  

1
wc  

1.119m²
Plano  

10.490m²
area do terreno

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.pt Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Imponente quinta do século 15 para reabilitar com
excelentes vistas para o campo em Baix Empordà, Girona

Magnífica quinta para restaurar localizada numa das localidades mais concorridas do
Baix Empordá, possui um terreno de 10.500 m2, com uma construção de 1.100 m2 e
vários anexos cobertos. Orientado para o maciço Montgrí com vistas maravilhosas,
onde poderá desfrutar dos melhores amanheceres.

De muito fácil acesso, sua localização, no município de Foixá, é imbatível. Uma boa
restauração possivelmente faria dele um dos melhores imóveis do Baix Empordá
pelos seus elementos construtivos e distribuição. Preserva todas as características de
uma quinta do século XV. Possibilidade de construção de uma importante mezanine.

lucasfox.pt/go/cbr17600

Terraço, Tectos altos, Luz natural, Vistas,
Perto de transporte público , A renovar
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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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