
REF. GIR20810

1 850 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 15 Sovrum med 4,600m² Trädgård till salu i El Gironés, Girona
Spanien »  Girona »  El Gironés »  17240

15
Sovrum  

16
Badrum  

1.152m²
Planlösning  

66.606m²
Totalyta  

200m²
Terrass  

4.600m²
Trädgård

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

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


ÖVERBLICK

Denna fantastiska egendom är uppdelad i 5 bostäder, ett
poolområde, en gård med stall och en idyllisk miljö.

Lantgård på 1800-talet, beläget i en fantastisk miljö, bara 30 minuter från Girona och
25 minuter från de vackra stränderna på Costa Brava. Den har 6,6 hektar mark: 4 600
m² motsvarar trädgården med en pool som omger huset och resten till odlad mark.

Fastigheten är uppdelad i 5 bostäder, var och en med sin oberoende ingång, en
uteplats för att njuta av panoramautsikten, med de flesta sovrum med privata
badrum, kök med öppen spis och spektakulära rum med högt i tak.

Ytterbyggnader gör att utrymmet kan fortsätta växa. Bland dem hittar vi en veranda
på cirka 125 m², som är perfekt för gruppmiddagar, ett verkstadsområde på 200 m²
anslutet till ett av husen (som behöver restaureras), en byggnad som behöver
totalrenovering, i poolområdet och gården med stall, perfekt för att fortsätta ha djur
på gården.

På grund av sin stora storlek, oberoende utrymmen och utmärkt kommunikation är
den här egenskapen idealisk som ett lantligt boendeföretag.

Detta hus är utrustat med oljevärme, luftkonditionering, 3 brunnar som förser gården
med vatten och en septiktank som har granskats varje år hittills.

Kontakta oss för att besöka denna fastighet i en idyllisk miljö med fantastisk
panoramautsikt.

lucasfox.se/go/gir20810

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Grillplats, Exteriör,
Brunn, Balkong
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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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