
SÅLD

REF. CBR3125

750 000 € Plot - Såld
Herrgård till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17250

550m²
Byggyta  

13,200m²
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

Unikt tillfälle att förvärva en ruin för att återställa på
Costa Brava med utsikt över havet och golfbanan. Till salu
med restaureringsprojekt.

Ett sällsynt tillfälle att förvärva en autentisk 1700-tals katalansk masia med
havsutsikt, som ligger bara några kilometer från närmaste stränder.

Detta fantastiska hus, som kräver fullständig restaurering, ger en investerare
möjlighet att bygga en 600 m² stor egendom på en stor tomt på 13.200 m².
Fastigheten ligger vid gränsen till den vackra naturparken Les Gavarres och har utsikt
över en av regionens bästa golfbanor. Huset ligger bara några kilometer från den
livliga kuststaden Playa de Aro och bara 5 minuter med bil från närmaste strand.

Fastigheten kräver fullständig renovering och det finns ett alternativ att köpa gården
med ett arkitektoniskt utformat restaureringsprojekt för ett 5-6 sovrums hus.
Fastigheten har fantastisk utsikt över havet och bergen, samt utsikt över golfbanan.

Detta är en unik möjlighet för en investerare att förvärva ett fantastiskt 1700-talets
läns hus för att återställa på ett privilegierat läge av Baix Emporda.

lucasfox.se/go/cbr3125

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
I behov av renovering
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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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