
SÅLD

REF. LFCB545

1 050 000 € Herrgård - Såld
Vacker Girona lantegendom att köpa i idylliskt läge på landet nära staden Caldes
de Malavella. 15 minuter från Girona flygplats. 20 minuter från Costa Brava.
Spanien »  Girona »  La Selva »  17455

7
Sovrum  

4
Badrum  

460m²
Planlösning  

17.500m²
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

Underbar 7-sovrums gård till salu med gäststuga, pool,
stall och 1.7ha privat mark. Vackra lantliga omgivningar.
Total avskildhet.

Denna vackra Girona lantegendom att köpa ligger i en idyllisk lantlig miljö endast 2
km från staden Caldes de Malavella  och bara 24 km från de närmaste stränderna på
Costa Brava. Fastigheten, som omsorgsfullt renoverats av de nuvarande ägarna, är
belägen på 1.7 ha av privat mark, med vacker utsikt över landskapet och i totalt ostört
läge.

Denna fastighet i söderläge omfattar en huvudbyggnad om 400 m2 med en
intilliggande 25m2 altan, ett 90m2 gästhus, pool, stall för 3 hästar och över 1 ha i
hagar.

Fastigheten nås via en landsväg (del grusväg, del asfalterad) från centrum av den
historiska byn Caldes de Malavella, välkänd för sitt Spa med termalvatten.

Detta är ett vackert Girona hus till salu i exceptionellt läge med utmärkta
förbindelser till Girona, Barcelona och Costa Brava.

lucasfox.se/go/lfcb545

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Inrättning med hästridning,
Tidstypisk karaktär, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Inbyggda garderober, Grillplats, Brunn
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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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