
SÅLD

REF. LFCB1177

1 650 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Alt Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Emporda »  17465

4
Sovrum  

4
Badrum  

773m²
Byggyta  

18,361m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

4 sovrum modern stil hus på en 18.360m² tomt med lyxig
inredning och finish, en privat pool och garage. perfekt
plats

En utsökt modern stil egendom till salu färdig till högsta standard och skryter med
magnifikt ljus till salu i Alt Emporda regionen. 
Denna spektakulära, 434 m² stora, 4-sovrums moderna villa byggdes 2006 och
utformades för extraordinär detalj. Fastigheten ligger på en stor tomt på cirka
18.360m² och erbjuder fullständig integritet. Beläget strax utanför en liten medeltida
by Alt Empordá, har fastigheten en syd orientering.

Fastigheten är byggd i natursten och glas, konstruerad över en nivå med ett stort
vardagsrum med tillgång till veranda utanför, en innergård, matsal med öppet kök, en
stor entré och ett masterbedroom med eget badrum, garderob och kontor /
vardagsrum på första våningen.

Dessutom finns det 3 extra dubbelrum med eget badrum, varav två har tillgång till
den utstrålade terrassen med privat vardagsrum / kontor på första våningen.

Den stora utstrålade terrassen och den platta trädgården med stor 6x15 meter
simbassäng, grillplats stöder en all årstider medelhavet livsstil.

Platsen är idealisk, nära Girona och Figueras, mindre än 20 minuter från närmaste
stränder på Costa Brava. Villan är omgiven av natur och erbjuder total lugn.

Intill huset är en konstnärs studio, brunn och skog. Storleken på den totala tomten
ligger strax under 20.000 m2.

lucasfox.se/go/lfcb1177

Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Högt i tak,
Naturligt ljus, Parkering, Brunn,
Chill out plats, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Interiör, Larm, Luftkonditionering,
Öppen spis, Turistlicens, Tvättstuga,
Uppvärmning, Walk-in closet
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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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