
REF. GIR33887

750 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 3 Sovrum till salu i El Gironés, Girona
Spanien »  Girona »  El Gironés »  17199

3
Sovrum  

1
Badrum  

229m²
Planlösning  

58.111m²
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

Charmig bondgård i bergsstil, med 5,8 hektar mark till
salu intill en flod och mycket nära staden Girona.

Mellan sten ekskogar och gröna ängar hittar vi denna bondgård belägen i en
privilegierad miljö, på sluttningarna av berget Rocacorba, som gränsar till floden
Rissec och en kort bit från staden Girona.

I detta upphöjda läge sträcker sig cirka 5,8 hektar skog och små ängar runt en liten
bondgård, renoverad i stil med en fristad i bergen.

Byggnaden har en bottenvåning med vardagsrum-matsal, kök med utgång till
verandan och ett litet rum. På första våningen hittar vi två sovrum och ett badrum.
Gården har ett tredje sovrum i den högsta delen, det gamla vakttornet.

Huvudkonstruktionen kompletteras med en uteplats eller garage som inte är kopplat
till resten av huset.

Totalt hittar vi totalt 229 m² byggt med en vacker tröskplats framför dörren och olika
nivåer av ängar runt huset, perfekt för aktiviteter med hästar eller djur.

Huset renoverades på 80-talet och även om det är i perfekt strukturellt skick behöver
det uppdateringar vad gäller komfort. För närvarande har den oljeeldning och
företagsvatten, el och telefontjänster och är komplett med en liten stuga och två
stall.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/gir33887

Utsikt över bergen, Trädgård,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Öppen spis,
I behov av renovering , Grillplats,
Djur vänligt, Brunn, Balkong
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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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