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REF. LFCB924

Price from 5.000€ to 8.000€ per week Herrgård - Uthyrd
Excellent Herrgård med 5 Sovrum till korttidsuthyrning i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17253

5
Sovrum  

4
Badrum  

692m²
Planlösning  

150.087m²
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


ÖVERBLICK

Ett vackert lyxigt lanthus bara 900 meter från havet med
total integritet och utsökt utsikt | 4 sovrum, 3 badrum |
Uppvärmd pool med sommar veranda | 15ha privat mark |
Prime plats | A / c | Licencia Ref. HUTG-012.645

Denna utmärkta lyxiga Girona egendom att hyra  ligger i magnifika
landsbygdsområden i ett av de mest eftertraktade områdena i Baix Empordá , bara
600 meter från Costa Bravas närmaste stränder.

Denna magnifika landsbygd ligger i ett område med stor naturskönhet mellan
kuststäderna Calella de Palafrugell  och Palamós och är ett av de få landhus som
ligger inom gångavstånd från havet.

Fastigheten, helt återställd år 2000, ligger i 15 hektar privat mark - helt inhägnad -
och omfattar 10 hektar fält. Huset ligger på en liten kulle och befaller en fantastisk
utsikt över den rullande landsbygden i Baix Emporda till bergen i Gavarres Natural
Park. Fastigheten erbjuder fullständig integritet och lugn och ligger inom ett skyddat
område.

Det finns inga andra egenskaper som ligger mellan huset och kusten och det finns
olika vägar genom skogen som leder direkt till de närliggande vikar och stränder,
inklusive Cala Estreta och den fantastiska Platja Castell . Detta är en lyx som få andra
land egenskaper kan skryta med.

Den södralägenheten erbjuder ljus och rymligt boende, inklusive ett stort vardagsrum
med tillgång till trädgården, 4 generösa sovrum och en extra lägenhet för service.
Fastigheten är konstruerad över två nivåer och har varit smart utformad för att
maximera naturljuset och dra nytta av den sensationella utsikten.

Detta är utan tvekan en av regionens standout lyxiga hyresfastigheter och det är
svårt att föreställa sig en bättre belägen Girona landsbygd .

Visa mer lyx Girona egendom att hyra .

Licens Ref. HUTG-012.645

lucasfox.se/go/lfcb924

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering
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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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