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720 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård till salu i La Garrotxa, Girona
Spanien »  Girona »  La Garrotxa »  17857

899m²
Planlösning  

295.000m²
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
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ÖVERBLICK

Rustik fastighet på en 29,5 hektar stor tomt, med en
bondgård och tillhörande höstack som ska rehabiliteras
med totalt 900 m² byggd till salu i hjärtat av La Garrotxa.

Lucas Fox presenterar denna rustika gård, idealisk som ett rehabiliteringsprojekt,
belägen i en idyllisk miljö, mitt i naturen, omgiven av skogar och ängar några minuter
från staden Olot.

Gården består av två byggnader, ett huvudhus och en lada med totalt 900 m² byggd,
belägna inom en tomt med en yta på 29,5 hektar. I den finner vi ett stort skogsområde
i den norra delen av gården och en del av åkrar som är fördelade runt byggnaderna.

Bondgården måste restaureras i sin helhet, med undantag för taket på höstacken
som nyligen renoverats och några tak på huvudhuset.

Gården har brunnsvatten och elnät.

Kontakta oss för mer information om denna rustika finca eller för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/gir39015

Utsikt över bergen, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Utsikt,
I behov av renovering , Exteriör, Brunn
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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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