
SÅLD

REF. CBR1650

870 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17123

3
Sovrum  

4
Badrum  

285m²
Planlösning  

140m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Exklusivt smakfullt renoverat radhus i staden Torrent, i
den eftertraktade delen av &quot;Golden Triangle&quot;
av Baix Empordà, nära stränderna på Costa Brava med
trevlig trädgård med privat pool.

Det smakfullt renoverade, historiska Costa Brava radhus till salu ligger i den
attraktiva, lilla byn Torrent i det främsta området Baix Empordà, kallad "Gyllene
Triangeln", nära de närmaste Costa Brava stränderna som Playa de Pals, Begur,
Llafranc, Tamariu eller Calella de Palafrugell och den andra till golfbanorna Playa de
Pals och Empordà Golf.

Den exklusiva 3-rums radhus renoverades smakfullt 2007 med attraktiva finish och
erbjuder en trevlig trädgård och en privat pool, sällan tillgänglig i små byar.

Spredt över 2 våningar erbjuder det ett stort fullt utrustat kök, 3 badrum med eget
badrum och ett vardagsrum och separat matplats med öppen spis. båda njuter av
tillgång till terrassen och den vackra trädgården med en pool. Dessutom hittar vi ett
stort skafferi i entrén.

Det är den perfekta egenskapen att kombinera bo i en by samtidigt som du ligger
nära Costa Bravas vackraste stränder.

Det finns en privat parkeringsplats framför fastigheten.

lucasfox.se/go/cbr1650

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus, ,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis, Larm, Förråd,
Exteriör, Bibliotek
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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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