
SÅLD

REF. CBR18581

1 650 000 € Herrgård - Såld
Herrgård med 6 Sovrum till salu i Pla de l'Estany, Girona
Spanien »  Girona »  Pla de l'Estany »  17844

6
Sovrum  

8
Badrum  

895m²
Planlösning  

6,010m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Vackert restaurerad herrgård från 1100-talet med härlig
utsikt över bergen i en idyllisk by nära Banyoles.

Detta vackra hus ligger på toppen av en liten kulle med utsikt över de böljande
kullarna och fantastiska bergen i bakgrunden. Fastigheten restaurerades kärleksfullt
av sina nuvarande ägare för 30 år sedan och har sedan noggrant bibehållits som
familjebostad.

Stor omsorg har gjorts för att säkerställa att alla tidsfunktioner restaurerades och
presenterades, men samtidigt har huset anpassats till modernt boende genom att
skapa ett vardagsrum med matplats och vardagsrum med öppen planlösning samt
badrum i hela , centralvärme och larmsystem.

Fastigheten är uppdelad i tre våningar och innehåller en elegant hall, vinkällare,
öppet kök, vardagsrum / matsal, separat underhall med ursprungliga utsmyckade
gipslofter, 6 badrum med eget badrum och en stor vindsutrymme med terrass, som
kunde omvandlas till ytterligare boende.

Utanför egenskapen har en vacker trädgård med en pool, sommar veranda med grill
för al fresco dining, omklädningsrum, badrum och bastu.

Fastigheten är söderläge och har utmärkt tillgång, huvudvatten och el.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/cbr18581

Utsikt över bergen, Swimming pool,
Trädgård, , Tidstypisk karaktär, Parkering,
Djur vänligt, Grillplats, Larm, Öppen spis,
Uppvärmning
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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