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ÖVERBLICK

Fullt renoverat stort 1700-tals stenhus med trädgård och
pool, beläget i Pals historiska hjärta.

Exklusivt feodalt hus med vakttorn från 1600-talet, totalrenoverat och renoverat.
Trädgården, som också har en pool, är omgiven av den höga och tjocka muren i
stadens medeltida inhägnad, med anor från 1000-talet. Detta gör att du kan njuta av
absolut integritet inne i huset. Det feodala huset är till salu i Pals historiska centrum,
i hjärtat av den så kallade Gyllene triangeln. Det är ett strategiskt område, nära
stränderna på Costa Brava och staden Girona.

Huset har en bebyggd yta på 970m², med totalt sju sovrum och nio badrum och är
byggt på en 1311m² stor tomt.

Vi går in i huset genom bottenvåningen som välkomnar oss med en imponerande hall
med välvt stentak. Därefter hittar vi två vardagsrum med återställda sockertak, ett
utrustat kök och tillgång till den vackra trädgården med en sommarveranda och pool.
Det finns också en källare, en tvättstuga, en välkomsttoalett, maskinrummet och ett
litet garage-förråd.

Den första våningen har ett fantastiskt vardagsrum med öppen spis, ett kontor och
en terrass med fantastisk utsikt och tillgång till trädgården. Dessutom hittar vi tre
sovrum med privata badrum och ett stort dubbelhögt sovrum med nio bäddar och två
badrum, perfekt för barn.

Den andra och sista våningen rymmer ett vardagsrum-kontor och master bedroom
med badrum, omklädningsrum och en privat terrass med den bästa utsikten i huset:
på ena sidan Medesöarna och, på andra sidan, havet, Montgrí-massivet och Torre de
las Horas, resterna av slottet från 900-talet. Dessutom har denna samma våning två
sovrum med eget badrum och en servicelägenhet med vardagsrum, kök, sovrum och
badrum.

Huset har en privat hiss som förbinder alla våningar, en liten godshiss, centralvärme
och luftkonditionering i alla sovrum. Det totalrenoverades, så det behöver inte
reformeras.

Detta stenhus har stor investeringspotential, eftersom det skulle vara idealiskt för ett
hotellföretag eller för säsongsuthyrning på sommaren.

lucasfox.se/go/cbr6364

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus, ,
Utsikt, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Service-hiss, Renoverad,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Lekrum, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Chill out plats, Bibliotek, Balkong
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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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