
REF. GIR29306

Pris vid förfrågan Hotel - Till salu
Hotel med 15 Sovrum till salu i La Selva, Girona
Spanien »  Girona »  La Selva »  17441

15
Sovrum  

16
Badrum  

1.028m²
Planlösning  

27.975m²
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

En vacker lantgård med 15 sovrum, som ligger på 2,7
hektar privat mark med fantastisk utsikt över landskapet
till Pyrenéerna.

Detta stora land reträtt ligger bara ett par minuters bilresa från närmaste by och
bara 15 km från Girona och PGA Golf Resort.

De tidigaste inspelningarna av huvudhuset går tillbaka till 1700-talet, men fastigheten
har förlängts genom åren (nu med över 1000 m² byggd yta) och totalrenoverades
mellan 2005-2007 av nuvarande ägare.

Fastigheten har 10 sovrum med eget badrum och ett dubbelrum med separat badrum
i huvudbyggnaden, som inkluderar en stor entré, 2 rymliga matsalar, ett vardagsrum,
stort kök och skafferi. En separat uthus har omvandlats till fyra lyxiga sviter, alla med
egen privat terrass och entré. Alla rum har Wi-Fi och TV plus huvudbyggnaden har en
hiss.

Fastigheten fungerar för närvarande som en framgångsrik
landsbygdsturismuthyrningsföretag med nödvändig licens. Layouten passar perfekt
för restaurang- och evenemangsanvändning, även om ytterligare licenser måste
erhållas.

Fastigheten ligger på 2,7 hektar privat mark inklusive en vackert anlagd trädgård med
pool, flera uteserveringar och verandor, vingårdar för sin egen vinproduktion, ett
grönsaksodlingsområde och kycklingkup.

Fastigheten är utrustad med propangas centralvärme och privat källvatten.

lucasfox.se/go/gir29306

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Hiss, Vingårdar,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära internationella skolor, Dubbla fönster,
Chill out plats
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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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