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ÖVERBLICK

Vacker traditionell katalansk bondgård från 1500-talet
tillsammans med en restaurerad lada och en stor bit mark
i en naturpark till salu i El Gironés, Girona.

Lucas Fox är glada att kunna presentera denna vackra traditionella katalanska
bondgård som har sitt ursprung på 1500-talet och ligger i utkanten av en vacker
medeltida stad. Detta har egenskaperna av att vara i en liten dal med mestadels
regnmatade grödor och slingrandet av naturparken Les Gavarres, som erbjuder en
viktig landskapsmångfald, med den vilda skogen befolkad av tallar, stenek, korkekar
och buskar.

Gården som helhet har 20 hektar, i vilken vi finner bondgården och en tillhörande
höstack, som totalrenoverades mellan 2004 och 2005 och som idag fungerar som ett
fantastiskt helt fristående pensionat. Runt gården och pensionatet finns en idyllisk
trädgård med pool, varifrån du kan njuta av underbar utsikt över bergen och
fastighetens odlade fält.

Med totalt 1053 m² byggt mellan de två husen är det söderläge och mycket ljusa
bondgården fördelat på tre våningar. På bottenvåningen, där stallet tidigare låg, har
olika utrymmen med originalinslag bevarats, bland annat matsalen med välvt stentak
och ett förråd med käppvalvt tak. Köket med kontor har direkt tillgång till trädgården
och terrassen på den norra fasaden, som erbjuder ett trevligt utrymme att använda
som en väldigt sval sommarmatsal. Den första våningen välkomnar oss med ett
imponerande vardagsrum med sin imponerande öppen spis och välvt tak, mycket
ljust och med direkt tillgång till en fantastisk halvtäckt terrass. Samtidigt leder
vardagsrummet till de olika sovrummen som vi hittar på denna våning: totalt fyra
stora sovrum med tre badrum. Den andra våningen, under tak, har ett öppet utrymme
som används som lager och två dubbelrum med badrum.

Den helt restaurerade ladan, som för närvarande fungerar som ett pensionat, ligger
några meter från bondgården, precis på rätt avstånd för att vara det perfekta
komplementet, eftersom det erbjuder fullständig självständighet och avskildhet. Den
är fördelad på två bekväma våningar, med ingång från var och en av dem, och består
av ett kök med öppen matsal, ett trevligt vardagsrum med öppen spis och tillgång till
en täckt terrass där du kan njuta av de bästa solnedgångarna. Dessutom erbjuder den
fyra sovrum och två badrum, samt ett mycket ljust arbetsrum, som vid behov enkelt
kan göras om till ytterligare ett sovrum med badrum.

lucasfox.se/go/gir38658

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering,
Uppvärmning, Tvättstuga, Turistlicens,
Öppen spis, Grillplats, Förråd, Brunn
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Det är ett idealiskt hem för dem som söker lugn, tystnad och direkt kontakt med
naturen, utan att ge upp god tillgång och snabb kommunikation med staden Girona
med dess viktigaste tjänster, såväl som de bästa stränderna på Costa Brava. .

Dessutom har det en turistuthyrningslicens, så det skulle också vara idealiskt för
investerare på grund av dess lönsamhetspotential som ett lanthus eller som ett
komplement, om inte alla rum används när du bor där, eftersom du skulle kunna bo i
ett hus och hyr den andra
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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.

REF. GIR38658

2 000 000 € Herrgård - Till salu
Excellent herrgård med 10 Sovrum till salu i El Gironés, Girona
Spanien »  Girona »  El Gironés »  17462

10
Sovrum  

7
Badrum  

1.053m²
Planlösning  

201.717m²
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

	Vacker traditionell katalansk bondgård från 1500-talet tillsammans med en restaurerad lada och en stor bit mark i en naturpark till salu i El Gironés, Girona.

