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ÖVERBLICK

Komplex med ett majestätiskt lyxigt boutiquehotell, ett
historiskt hus på landet för privat bruk, en poloklubb och
en professionell inspelningsstudio till salu i Alt Empordà,
Girona.

Gården Les Tres Cases d'Avinyonet i Puigventós ligger 5 kilometer från Figueres, Alt
Empordà. Veïnat de Les Tres Cases, som en gång bestod av 3 bondgårdar, har nu 2:
Mas Serra och Mas Bosch. Dessa befästa bondgårdar från 1100- till 1500-talen, den
ena för bostäder och den andra för ett hotell, samt poloklubben och den
professionella inspelningsstudion Panorama, ligger på en vacker plats som kallas
Garrigas Serra. Komplexet ligger högt upp med utsikt över hela regionen: från de
förpyreniska bergen och Canigó, till Rosesbukten. Gården består av 120 hektar torr
och bevattnad jordbruksmark, med olivlundar med 1 500 olivträd.

Mas Serra är en bondgård på cirka 1 000 m² per våning, med totalt 3 våningar, som
renoverades 1972 och har genomgått olika förbättringsarbeten till denna dag.

Mas Bosch klassas som en av de stora befästa ståtliga bondgårdarna i Empordà. Den
är från år 1191 och på dess olika fasader kan vi urskilja barock-renässanselement som
leder oss genom dess historia, såsom det upphöjda mönstret av huvudet på en
skäggig man på den västra fasaden, eller försvarstornet i söder -västra fasaden.
Ursprungligen var den nedre delen av bondgården oljebrukets område. Empordà är
ett land med en lång tradition av vingårdar och olivträd, och Mas Bosch hade sina
egna olivlundar och skapade sin egen olja. Man tror att bondgården från slutet av
1600-talet sköttes av Hospitallers, vilket skulle förklara förekomsten av religiösa drag
på huvudvåningen. Bondgården ligger på vägen mellan det berömda klostret Sant
Pere de Rodes och den viktiga medeltida staden Besalú. Det får historiker att tro att
huset tog emot pilgrimer eller vandrare som gjorde denna väg och välkomnades för
sin vila, så Mas Bosch var ett boende redan på 1600-talet. Från 2014 till 2017
genomfördes renoveringen och upprustningen av hotellet, ett arbete av arkitekten
Javier Clarós. Arbetet har utförts på ett konstnärligt sätt för att bevara de
arkitektoniska och dekorativa elementen som har gett den dess historia, med de
senaste samtida bekvämligheterna och funktionerna som gör att gästen kan njuta av
fullständigt välbefinnande.

Inom komplexet finns Ampurdáns poloklubb och inspelningsstudion Panorama.

lucasfox.se/go/gir35242

Trädgård, Swimming pool, Portvakt,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Gemensam terrass, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Turistlicens, Rullstolar,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Grillplats,
Dubbla fönster, Chill out plats, Brunn,
Bibliotek
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Poloklubben har ett nära förhållande till Mas Bosch 1526-hotellet, eftersom det bara
ligger 50 meter från dess faciliteter. Det är ett riktmärke för polo i Katalonien och
Europa. Det grundades för mer än 30 år sedan, 1987, och sedan dess välkomnar det
internationella polospelare, såväl som kända pololag, varje år som deltar i de olika
turneringarna som hålls under hela året.

Panorama 1526 är en inspelningsstudio som ligger 300 meter från Mas Bosch 1526-
hotellet. Det skapades av två musikerbröder som bestämde sig för att renovera några
gamla stall för att förvandla dem till ett inspirerande och bekvämt utrymme, designat
som ett kreativt utrymme för musiker som vill spela in sitt verk, insvept i naturliga
omgivningar, där de kan uttrycka sin kreativitet och hitta lugn och inspiration. Den
bästa och mest innovativa tekniska utrustningen och ett team bestående av de bästa
musikaliska proffsen och teknikerna, instrument och faciliteter, erbjuder den bästa
upplevelsen för artisten.

Kontakta oss för mer information.
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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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