
REDUCERAT PRIS

REF. GIR30154

2 995 000 € Herrgård - Till salu - Reducerat pris
Excellent herrgård med 12 Sovrum till salu i El Gironés, Girona
Spanien »  Girona »  El Gironés »  17150

12
Sovrum  

18
Badrum  

1.779m²
Planlösning  

29.694m²
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

Exklusivt hus med hotelllicens och 3 ha mark beläget bara
4 km från Girona stad.

Denna vackra fastighet i utkanten av en by nära Girona har utsikt över landet och
avskildhet samtidigt som den är mycket väl ansluten, nära till alla bekvämligheter.

Helt renoverat 2003, är fastigheten beredd att fungera som ett lantligt hotell med 12
sovrum och erbjuds i perfekt skick. Fastigheten erbjuder olika konferens- och
evenemangslokaler och är idealisk för företags- och familjeevenemang.

Den traditionella sten masia rymmer en välkomnande reception rum, mötesrum, TV-
rum med bar, vinkällare, bibliotek, två stora matsalar, rymliga professionella kök, stor
terrass för sommaren matsal, toaletter och en tvättstuga.

Första våningen har 9 sovrum med eget badrum, och andra våningen rymmer de
återstående 3 sovrummen med badrum. Alla rum har luftkonditionering, TV, telefon
och gas centralvärme.

Bilaga till huvudbyggnaden, det finns en separat konstruktion med egen ingång som
äventyrar 7 terapirum och 2 badrum. Det kan enkelt omvandlas till ägar- eller
personalboende.

Förutom huvudbyggnaden finns en separat 100 m² stor evenemangshall i trädgården
som har fantastisk utsikt över dalen. Nedanför denna hall finns 135 m²
omklädningsrum, toaletter och duschar, gym, bastu och förråd.

I trädgården finns en magnifik 150 m² stor pool, tennisbana och veranda garage. 2,5
Ha av fastigheten är helt inhägnad.

En idealisk egendom för alla som vill starta ett företag relaterat till
företagsevenemang, retreater eller sportlov.

lucasfox.se/go/gir30154

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Tennisbana, Gym, Hiss, , Uppvärmning,
Turistlicens, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering
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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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