
REF. GIR29359

590 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 11 Sovrum till salu i La Garrotxa, Girona
Spanien »  Girona »  La Garrotxa »  17830

11
Sovrum  

3
Badrum  

875m²
Planlösning  

260.000m²
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

Rustik fastighet med 26 ha mark, skog, åkrar och en stor
bondgård på 1 140 m² byggd för att helt rehabilitera.

Rustik fastighet till salu på ett idylliskt läge mellan Pla de l'Estany och La Garrotxa, 3
km från närmaste stadskärna.

Huset har totalt 26 hektar, som är arrangerade runt ett imponerande hus på landet
som ska restaureras i sin helhet. Det finns 10 hektar odlade åkrar, plus 16 hektar
holmskog.

Med en total bebyggd yta på 1 136 m² är den huvudsakliga bondgården fördelad på tre
nivåer och kräver en fullständig renovering. Huset kompletteras med flera
intilliggande byggnader.

Fastigheten har brunnvatten och el registrerad i nätverket. Det erbjuder också bra
åtkomst och utmärkt utsikt.

Utan tvekan ett perfekt tillfälle för ett stort turism- eller hästprojekt.

lucasfox.se/go/gir29359

Utsikt över bergen, Trädgård,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus, , Utsikt,
I behov av renovering , Exteriör, Djur vänligt,
Brunn
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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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