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REF. GIR20395

Pris vid förfrågan Herrgård - Såld
Hotel med 9 Sovrum med 2,000m² Trädgård till salu i Alt Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Emporda »  17752

9
Sovrum  

10
Badrum  

1,817m²
Byggyta  

45,000m²
Totalyta  

400m²
Terrass  

2,000m²
Trädgård

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

Charmigt hotell och restaurang med möjlighet att fira
bröllop och evenemang, beläget i ett vackert
vinframställningsområde 20 minuter från Costa Brava.

Denna underbara 1600-talsfastighet ligger i ett vinodlingsområde i Alt Empordà,
omgiven av åkrar och med Pyrenéerna i bakgrunden. Det har återställts nästan helt
och det finns fortfarande 717 m² att bygga som kan omvandlas till extra utrymme för
boende.

Renoveringen som syftade till att omvandla det ursprungliga bondgården till ett
charmigt lantligt hotell gjordes med kroppen av huvudgårdens del och en del av den
gamla bruksbyggnaden. Vi går in i huset via en kort väg från byn och går in i hotellet
genom en stor terrass på 400 m² med hydrafyllda pergolor intill en fantastisk pool på
10 x 3 m. Framför detta finns det ursprungliga bondgården, där vi hittar en stor
restaurang för 30 personer, ett barområde och lobby för hotellet, ett biljardområde,
badrum och köket i bakgrunden, med en bakre ingång för varor.

På samma våning hittar vi den första sviten med egen ingång från utsidan. Alla rum
sticker ut för sin rymlighet och romantiska inredning inspirerad av området.

På första våningen har vi ett rymligt vardagsrum med öppen spis och tillgång till
terrassen. På denna våning finns också en komplett lägenhet med kök och två
dubbelrum; en svit med ett enkelrum; och en svit med två dubbelrum.

Anneksbyggnaden (ursprungligen en trull, en byggnad som används för tillverkning av
olja) har delvis restaurerats. Den har en svit på bottenvåningen och två sviter på
första våningen, alla med ett stort badrum med badkar.

Platsen och faciliteterna är perfekta för bröllop och evenemang i gårdens trädgårdar
eller inomhus.

lucasfox.se/go/gir20395
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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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