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ÖVERBLICK

Bondgård från 1400-talet perfekt rehabiliterad som
turistboende med 32 ha mark mitt i naturen till salu i La
Garrotxa, Girona.

Denna bondgård har anor från 1400-talet, men den totalrenoverades för cirka 10 år
sedan för att omvandla den till turistboende. Det ligger mitt i en dal, omgivet av
natur, i ett av de mest jungfruliga områdena i La Garrotxa.

Gården som helhet består av drygt 32 hektar, till största delen uppbyggd av skog, där
imponerande hundraåriga stenek och medelhavstall sticker ut, samt en mängd
medicinalväxter. Du kan till och med hitta några vilda orkidéer, liksom ängar och
bäckar.

Gården består av huvudgården med fyra fristående lägenheter, förberedda för
turistuthyrning, samt en restaurerad lada, som beskrivs nedan:

lägenhet 1

Denna lägenhet ligger på bottenvåningen, med två oberoende ingångar från utsidan,
med en bebyggd yta på 54 m², perfekt för par, men med möjlighet att införliva en
extrasäng för ytterligare två personer. Den består av ett öppet vardagsrum/matsal
med ett utrustat kök och ett eget badrum med dusch. Den har direkt tillgång till en
trädgård med trevlig utsikt över skogen.

lägenhet 2

Denna lägenhet ligger på första våningen och har 101 m² byggd, perfekt för familjer
på grund av dess rymlighet. Den har två dubbelrum, alla med eget badrum.
Vardagsrummet och matsalen och det utrustade köket ligger i samma rum, varifrån
det finns tillgång till den privata terrassen med utsikt över dalen.

Lägenhet 3

Denna lägenhet ligger på andra våningen och har 101 m² byggd, perfekt för familjer
på grund av dess rymlighet. Den har två dubbelrum vardera med eget badrum.
Vardagsrummet och matsalen och det utrustade köket är anordnade i ett enda
utrymme och med tillgång till den privata terrassen med utsikt över dalen.

lucasfox.se/go/gir36803

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Solpaneler, Renoverad, Öppen spis,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör, Brunn
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Lägenhet 4

Denna lägenhet på tredje våningen eller vinden har 50 m² byggd. Det kan
komplettera lägenhet 3, i händelse av stora familjer. Den består av ett sovrum med
dubbelsäng och ett badrum med dusch. Den har inget kök, även om det lätt skulle
kunna anpassas, eftersom installationen är förberedd.

höloften

Det ligger några meter från bondgården, det fungerar som ett fristående hus och är
fördelat på två våningar. Den består av ett vardagsrum, kök, ett sovrum och ett
badrum. Den har också en stor uteplats för privat bruk varifrån du kan se underbar
utsikt över skogen och dalen.

Denna bondgård är idealisk för investerare som letar efter en stor potential för
kortsiktig lönsamhet för sin investering, eftersom det är fullt förberett att börja
fungera som turistboende på grund av att de har en licens. Dessutom låter det dig
också privat använda en del av fastigheten och hyra resten, beroende på behoven i
varje ögonblick.

Ett unikt hem på grund av skönheten i det omgivande landskapet i de oändliga
skogarna i La Garrotxa och för att erbjuda maximal vila i absolut tystnad.
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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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