
SÅLD

REF. LFCB255

825 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 7 Sovrum till salu i La Selva, Girona
Spanien »  Girona »  La Selva »  17412

7
Sovrum  

7
Badrum  

500m²
Byggyta  

7,600m²
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

Vackert restaurerade 7-rums lantgård till salu bara 20
minuter från Girona stad och stränderna på Costa Brava

Denna fantastiskt restaurerade 18th Century Masia är idealiskt beläget bara 75km
från Barcelona, 18km från Girona och 30km från närmaste stränder på Costa Brava .

Fastigheten var ursprungligen restaurerad år 1992 och senare av nuvarande ägare
senast 2007. Restaureringen har utförts till högsta standard med utmärkt
uppmärksamhet på detaljer och i sympati med egendomen ursprungliga arkitektur.
De senaste restaureringsarbeten omfattade även installation av helt nya tjänster,
inklusive el, vatten, centralvärme och dränering.

Denna Girona egendom att köpa erbjuder 450m2 boyta inklusive 7 sovrum och 7
badrum och huset ligger på 9500m2 av privata skäl - inklusive yttre terrasser,
uteserveringar och en saltvattenpool (10m x 4.5m). Fastigheten har också vidsträckt
utsikt över den omgivande landsbygden till bergen i Montseny Natural Park .

lucasfox.se/go/lfcb255

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, , Tidstypisk karaktär,
Parkering, Brunn, Grillplats,
Inbyggda garderober, Öppen spis,
Renoverad, Turistlicens, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utsikt
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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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