
REF. GIR39347

800 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 4 Sovrum till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17750

4
Sovrum  

2
Badrum  

390m²
Planlösning  

26.000m²
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
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Detta fantastiska lanthus med 4 sovrum ligger i hjärtat av
Alt Empordà med vacker utsikt, över 2,5 hektar terräng
och mycket avskildhet.

Denna ursprungliga bondgård från början av 1700-talet innehåller över 350 m² och
har 2,5 hektar mark. Det ligger i slutet av en liten medeltida by, det är en charmig
fastighet som ligger bara några minuter från huvudvägarna som förbinder Barcelona
och Frankrike.

Denna fastighet brukade vara en vingård och det finns fortfarande vackra tidstypiska
detaljer som ger den karaktär och charm.

När vi går in i fastigheten finner vi en vacker hall med tidstypiska detaljer. Från
entréhallen går vi till vardagsrummet som är fastighetens centrum och är kopplat till
tre sovrum, ett badrum och den vackra stora terrassen med utsikt över det lantliga
landskapet.

Köket ligger på andra sidan hallen och tar oss till en mycket trevlig liten terrass, som
är ett trevligt ställe att äta frukost och middag under sommaren på grund av läget.
Det fjärde sovrummet ligger intill terrassen, liksom kontoret med det andra
badrummet. Grillplatsen och trädgården är perfekta att njuta av med vänner eller
familj.

Fastigheten har fortfarande en yta på cirka 100 m² som behöver restaureras och detta
ger en intressant möjlighet att skapa extra rum eller några extra lägenheter.

Den här fastigheten är utmärkt som primär/sekundärbostad för en familj, eller som
investering om du vill renovera resterande m² och använda den som hyres-
/turistföretag.

Gården har kommunalt nätvatten, samt en aktiv brunn. El finns, och uppvärmningen
fungerar med vedeldare.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om denna vackra fastighet.

lucasfox.se/go/gir39347

Utsikt över bergen, Terrass, Högt i tak, ,
Öppen spis, Grillplats, Exteriör,
Chill out plats, Brunn

REF. GIR39347

800 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 4 Sovrum till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17750

4
Sovrum  

2
Badrum  

390m²
Planlösning  

26.000m²
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.se/go/gir39347
https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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