
SÅLD

REF. CBR17600

840 000 € Herrgård - Såld
Herrgård med 10 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17132

10
Sovrum  

1
Badrum  

1.119m²
Planlösning  

10.490m²
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

Spektakulär bondgård från 1400-talet att renovera med
utmärkt utsikt över landsbygden i Baix Empordà, Girona

Magnifik bondgård att restaurera belägen i en av de mest eftertraktade städerna i
Baix Empordá, den har en mark på 10 500 m², med en konstruktion på 1 100 m² och
flera täckta annex. Orienterad mot Montgrí-massivet med underbar utsikt, där du kan
njuta av de bästa soluppgångarna.

Det är mycket lättillgängligt och har ett oslagbart läge i staden Foixá. En bra
restaurering skulle möjligen göra det till en av de bästa fastigheterna i Baix Empordá
på grund av dess konstruktionsegenskaper och layout. Det bevarar alla de
karakteristiska egenskaperna hos en bondgård med anor från 1400-talet.

Det finns även möjlighet att bygga en stor mezzanin.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/cbr17600

Terrass, Naturligt ljus, Högt i tak, Utsikt,
Nära transportmedel, 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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