
REF. CBR11449

650 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 6 Sovrum till salu i El Gironés, Girona
Spanien »  Girona »  El Gironés »  17464

6
Sovrum  

1
Badrum  

600m²
Planlösning  

160.944m²
Totalyta

+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

Fantastisk lantgård att renoveras, till försäljning i
idylliska landsbygdsområden nära Girona.

Utmärkt möjlighet att förvärva denna historiska bondgård med strukturen redan
restaurerad och vatten- och elinstallationer inkluderade. All restaurering av
interiören, såväl som dörrar och fönster måste fortfarande slutföras, med möjlighet
att färdigställa huset enligt den nya ägarens preferenser och behov.

Gården ligger i naturskön miljö, omgiven av berg och endast 1 kilometer från en liten
stad med butik, barer och byskola. Gironas centrum ligger 15 minuter bort med bil
och stränderna på Costa Brava ligger bara 20 minuter bort.

Gården är från 1500-talet och erbjuder många möjligheter att omvandla den till ett
familjehus med sex sovrum. Dessutom finns en separat 120 m² stor lada med
möjlighet att göra om den till gästboende.

Huset ligger på en 16 hektar stor tomt, varav 7 av dem är avsatta för odlingsfält,
idealiska som ryttarfastighet. Det har också vackra trädgårdsområden och
fruktträdgårdar.

Perfekt som första eller andra boende för alla som vill bo i en privat och lugn miljö,
men nära all service. Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/cbr11449

Utsikt över bergen, Tidstypisk karaktär, ,
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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