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480m²
Planlösning  
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ÖVERBLICK

Vacker 1700-talsmasia belägen mellan Banyoles och
Rocacorba med fantastisk utsikt och 26 ha privat mark.

Beläget i ett orört område med fantastisk natur, vid foten av det berömda berget
Rocacorba, har detta charmiga hus på landet fantastisk utsikt över dalen.

Huvudbyggnaden är fördelad på tre våningar och omfattar totalt 300 m² byggd yta.
Taket och de flesta golven förstärktes strukturellt för ett år sedan och interiören
lämnades så öppen som möjligt och lämnade utrymme för den framtida ägaren att
slutföra renoveringen enligt deras behov.

Den separata ladan behöver en totalrenovering och består av två våningar på 90 m²
vardera.

Huset är omgivet av skog och terrasserade fält som kan återvinnas och odlas.
Åtkomst sker via en 1,2 km grusbana.

Detta är en idealisk egendom för alla som vill leva ett mer hållbart liv i hjärtat av
naturen. De angränsande fastigheterna drivs alla av solenergi och vattenkällor
kommer från privata källor.

lucasfox.se/go/gir27006
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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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