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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


570 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


14000 m²



INHOUD


2300 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


9





 BOUWJAAR


1850

ENERGIELABEL


-





 VERWARMING


open haard, houtkachel




 C.V. KETEL


-




 ISOLATIE


-



\\  Bonin   \\  Montigny En Morvan  \\  3



Omschrijving






Maak uw droom waar: koop een prachtig kasteel in Frankrijk! 





Heeft u er altijd al van gedroomd in een prachtig authentiek kasteel in Frankrijk te wonen? Bent u op zoek naar een 

perfecte locatie voor het oprichten van een B&B? U heeft nu de mogelijkheid uw dromen waar te maken met dit 

unieke kasteel in de Bourgogne.









 De ligging van het kasteel


Het kasteel bevindt zich in het departement (provincie) Nièvre, op zo'n 8 uur rijden van Utrecht. De hoofdstad van 

het departement, Château Chinon, ligt op slechts 12 km van het kasteel. Naast veel winkels en restaurants, vindt u 

hier ook diverse middelbare scholen, kappers en een politiebureau. U verblijft dus op het rustige Franse platteland, 

maar heeft alsnog alle nodige voorzieningen en een streekziekenhuis vlakbij.









 Een unieke omgeving


De Nièvre ligt in de Bourgogne, een van de meest bekende wijnstreken van Frankrijk. U kunt hier wandelen in het 

Regionaal Natuurpark en uiteraard diverse wijngaarden bezoeken om de Franse cultuur letterlijk en figuurlijk te 

proeven. 





Niet ver van het grote kasteel kunt u paardrijden, mountainbiken of een van de vele wandelpaden volgen om de 

betoverende omgeving te ontdekken. De pittoreske omgeving en vele (sportieve) activiteiten die hier mogelijk zijn, 

zijn zeer aantrekkelijk voor toeristen. 








































\\  Bonin   \\  Montigny En Morvan  \\  5



De specificaties van het kasteel 


Het kasteel bestaat uit een hoofdgebouw en een bijgebouw van 10 x 20 meter. Het hoofdgebouw staat uit 2 

woonverdiepingen, 2 zolders met eigen toegang en 2 kelders. Het kasteel beschikt bovendien over een 'Petit Logis' 

die toegankelijk is voor mindervaliden. Hier is een aangepaste badkamer aanwezig. 





Met maar liefst 15 kamers, waarvan 4 met open haard en 3 badkamers, is dit kasteel in Frankrijk kopen een zeer 

interessant idee als u op zoek bent naar een locatie voor een sfeervolle B&B. Het kasteel is goed onderhouden, 

waardoor er in het begin geen grote werkzaamheden zijn vereist.





Het pand ligt op een terrein van 14.000 vierkante meter (welke uit meerdere kadastrale nummers bestaat), geheel 

ommuurd. Via een privépad komt u bij het meer, genaamd Lac de Pannecière. Hier kunnen u en uw eventuele gasten 

zwemmen en sportvissen onder de heerlijke Franse zon. 


Een kasteel kopen in Frankrijk, is dat iets voor u?


Wilt u een kasteel kopen in Frankrijk om er zelf te wonen of om te verhuren? Beide opties zijn mogelijk met dit 

unieke pand! De grote tuin is ideaal voor het organiseren van evenementen, van huwelijken tot borrels. De locatie is 

dus uitermate geschikt voor het verhuren van kamers of het organiseren van sfeervolle evenementen, ontspannen 

retreats of groepsreizen.





Neem contact met ons op voor meer informatie over dit unieke kasteel in Frankrijk, of maak een afspraak voor een 

bezichtiging.
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Kadastrale kaart





Locatie

















interesse
in deze mooie woning?

Boveneind 18, 9351 AP Leek  \\  0594 - 510 100  \\  leek@jonkmangarantiemakelaars.nl  \\  jonkmangarantiemakelaars.nl  \\


