
REDUCERAT PRIS

REF. LFCB595

2 590 000 € Herrgård - Till salu - Reducerat pris
Utsökt 1600-tals lyxhus på landet till salu, i oslagbart läge i Baix Emporda med
vacker muromgärdad trädgård. Fantastiska vyer, lugn lantlig miljö, god tillgång till
Girona och Costa Brava
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17131

6
Sovrum  

5
Badrum  

953m²
Planlösning  

2.594m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se
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ÖVERBLICK

Exklusivt Baix Emporda lyxhus till salu. 5 sovrum, separat
personalboende, extra tomt med utrymme för att bygga
ytterligare 250 m2. Lugn lantlig miljö med vacker
muromgärdad Medelhavsträdgård

Denna Baix Emporda lyxgård att köpa befinner sig i utmärkt läge inom 15 km från
Girona stad  och 20 km från stränderna på Costa Brava, i en lugn lantlig miljö i Baix
Emporda.

Fastigheten har anor från 1600-talet men genomgick en betydande ombyggnad under
1900- och 2000-talet - då den förvärvade sin slående fasad i kolonialstil.

Huset är ett av områdets enastående lyxfastigheter.

lucasfox.se/go/lfcb595

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tidstypisk karaktär, , Parkering, ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Renoverad, Öppen spis,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster, Chill out plats, Brunn
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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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