
SÅLD

REF. GIR24204

475 000 € Herrgård - Såld
Herrgård med 4 Sovrum till salu i El Gironés, Girona
Spanien »  Girona »  El Gironés »  17153

4
Sovrum  

3
Badrum  

358m²
Planlösning  

5.469m²
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

Autentiskt lantgård från 1700-talet som ligger i hjärtat av
naturen på en tomt på 0,5 Ha med ekologisk pool och
gästsvit i den ursprungliga ladan.

Denna vackra egendom ligger i bergen väster om Girona stad, omgiven av skogar och
natur.

Huvudhuset ligger på tre våningar. Huvudentrén på bottenvåningen leder rakt fram
till en stor central hall med högt i tak, träbjälkar och original stenpelare. Till vänster
hittar vi en mysig matsal med öppen spis och ett sött landskök. Från båda dessa rum
kan du gå ut till en generös terrass med utsikt och trappor som leder ner till en stor
ekologisk pool.

Rakt fram från huvudingången, tvärs över hallen, finns det två dubbelrum och ett
badrum. En rustik trätrappa tar oss upp till första våningen där det finns ett stort
sovrum och eget badrum.

På den nedre marknivån, som är tillgänglig både från huset och direkt från utsidan
via två dörrar, finns fyra stora rum, ursprungligen stall för boskapen. Nu används en
för att hålla poolutrustning och trädgårdsmöbler och de andra tre rummen är tomma.

Tvärs över den kullerstensgamla trädgården nära huset hittar vi den ursprungliga
höstallen, som nu används som en uteservering och kök med grill och ett mysigt eget
sovrum med öppen spis på första våningen, perfekt för gäster.

Huset ligger inbäddat på kanten av en kulle och det omgivande landet är terrasserat
med härlig utsikt över träden till bergen bortom.

Fastigheten har väl vatten, el och centralvärme.

lucasfox.se/go/gir24204

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Tidstypisk karaktär, ,
Utsikt, Uppvärmning, Öppen spis, Grillplats,
Exteriör

REF. GIR24204

475 000 € Herrgård - Såld
Herrgård med 4 Sovrum till salu i El Gironés, Girona
Spanien »  Girona »  El Gironés »  17153

4
Sovrum  

3
Badrum  

358m²
Planlösning  

5.469m²
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.se/go/gir24204
https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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