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ÖVERBLICK

Vackert restaurerad 1700-talslantgård, helt utanför nätet
med sin egen privata energi- och vattenproduktion.
Idealisk för en gemenskap av 15-20 personer.
Beläget mitt i 500 olivträd, 200 organiska fruktträd, en 400m2 grönsaksträdgård (med
BIO-etikett) och en privat vingård. Fastigheten har sitt eget privata vatten och
elektricitet (tillhandahålls av solceller) som gör det helt off-grid och självhållbart .
Den huvudsakliga bondgården, som går tillbaka till 1805, mäter 690m2 och har
återställts av den nuvarande ägaren med en elegant minimalistisk design. Den har
utformats i syfte att inhysa stora grupper och skulle vara idealisk som en eko-reträtt
eller en mötesplats för konstnärer och tänkare som söker en gemensam existens mitt
i en vacker natur.

lucasfox.se/go/gir22509
Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Garagem privada,
Inrättning med hästridning, Vingårdar,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Utsikt,
Uppvärmning, Solpaneler, Öppen spis,
Chill out plats, Brunn, Bibliotek

Förutom huvudhuset har en andra byggnad omfattande gemensamma utrymmen på
totalt 553m2 som inkluderar ett stort matrum och kök, ett bibliotek, ett mångsidigt
rum (235m2) och ytterligare badrum.
Ytterligare boende inkluderar 3 studior med badrum och pentry och en 53m2
lägenhet - även med badrum och pentry.
Godset kompletteras med en orangerie (105m2), en 50m pool (för närvarande under
uppbyggnad) och en hästmenage (40 m i diameter).
Huset är utrustat med golvvärme, wifi och ett domotiskt system - allt drivs av
fastighetens off-grid-system.
Detta är ett drömprojekt för någon som vill skapa ett miljöprojekt på en av Spaniens
vackraste landsbygdsplatser. Det finns också möjlighet för köparen att förvärva
ytterligare mark.
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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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