
REDUCERAT PRIS

REF. GIR32698

850 000 € Herrgård - Till salu - Reducerat pris
Herrgård med 7 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17256

7
Sovrum  

5
Badrum  

762m²
Planlösning  

1.800m²
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

Hus med 7 sovrum till salu i Baix Empordà, Girona

En av de äldsta och viktigaste bondgårdarna i Pals, från 1500-talet, ett av de sju
vakttornen som staden har är en del av gården, som tidigare användes för att varna
för alla faror och ta sin tillflykt till den. Den har status som kulturell tillgång av
nationellt intresse, i kategorin historiskt monument.

Denna katalanska bondgård har överlevt tidens gång, dess omisskännliga
traditionella luft ger den en unik personlighet, med två våningar på cirka 762 kvm, allt
i sten, med många möjligheter.

En del av den, cirka 200 kvm, är redan restaurerad med stor charm av
inredningsarkitekten Mariona Soler, vid inträdet finner vi hallen som även fungerar
som avsats, som skiljer dagrummen från nattrummen, vi fortsätter och kommer fram
till kl. den mycket stora matsalen mycket ljus och mysig med öppen spis, och tillgång
till en stor uteplats, som är mycket privat, ett öppet kök. I nattdelen har vi 4
dubbelrum och två badrum. Det finns golvvärme med diesel. Hela fastigheten är
omgiven av trädgårdar, det är ett mycket praktiskt hem som bibehåller den rustika
stilen, klinkergolv, träramar med tvåglasfönster.

En stor del av fastigheten återstår att rusta upp, vaktstugan, försvarstornet, på ca 550
kvm, i mycket gott skick men kräver uppdatering. Det finns också en stor trädgård där
en pool kan byggas.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/gir32698

Trädgård, Parkering, I behov av renovering ,
Förråd
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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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